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 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ : ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ہیلح اک ایبؿ

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ہیلح اک ایبؿ

     1    حسیث 

 َ ًِ أ ًٔ َع ًٔ أَبٔي َعِبٔس الزَِّحَن ًِ َربٔيَعَة بِ ًٔ أَىَٕص َع ًِ َمالٔٔک بِ ًُ َسٔعيٕس َع ثََيا أَبُو َرَجإئ ُقتَِيَبُة بِ َُّط َسنَٔعُط َحسَّ ًٔ َمالٕٔک أَى ىَٔص بِ

 ٔ َ بٔاِلَكٔؼير ًٔ َوال ٔ ؤیٔل اِلَبائ ٌَ َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َلِيَص بٔاللَّ ٔ َوالَ  َيُكوُل کَا َ بٔاآلَزو َ بٔاألَبَِئف األَِمَضٔل َوال َوال

ِبٔم َبَعَثُط اهللُ َتَعالَي َعلَي َرأِٔض أَِرَبٔعيَن َسَيّة َؾأََقاَو بَٔنهََّة َعِْشَ  َ بٔالشَّ ٔسئيَن َوبٔاِلَنٔسیَيةٔ َعِْشَ ٔسئيَن بٔاِلَحِعٔس اِلَكَلٔم َوال

اُظ اهللُ َتَعالَي َعلَي َر  اَئ َوَتَوؾَّ ـَ ٌَ َطَعَزّة بَِي و يَن َسَيّة َوَلِيَص فٔي َرأِٔسطٔ َولِٔحَيتٔطٔ عِْٔشُ  أِٔض ٔستِّ

ا  ےتہک 

 

گن
ھ

 

ٹ

رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ہن تہب الےبن دق ےک ےھت ہن ہتسپ دق )سج وک 

گن ےک اابتعر ےس ہن ابلکل دیفس ےھت وچہن یک رطح ، ہن ابلکل دنگؾ وگں ہک اسونال نب ںیہ( ہکلب آپ اک دق ابمرک درایمہن اھت افر زین ر

اجےئ )ہکلب وچدوھںی رات ےک اچدن ےس زایدہ رفنش رُپونر افر ھچک المتح ےئل وہےئ ےھت( وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابؽ 

ایرگنایہل ت  اھت( اچب س  سس یک رمع وہاجےن رپ ت  اعتیل ش  اشہن ےن ہن ابلکل دیسےھ ےھت ہن ابلکل دچیپار)ہکلب یکلہ یس دیچیپیگ افر وھگ

 آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک یبن انبای افر رھپ دس  سس ہکم رکمہم ںیم رےہ )اس ںیم الکؾ ےہ اسیج ہک وفادئ ںیم آات ےہ(۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ہیلح اک ایبؿ



 

 

     2    حسیث 

ًِ أَىَٔص بِ  ًِ حَُنِيٕس َع َكفٔيُّ َع ثََيا َعِبُس اِلَوصَّأب الثَّ يُّ َقاَل َحسَّ ًُ َمِشَعَسَة اِلَبِْصٔ ثََياحَُنِيُس بِ ٌَ َرُسوُل ًٔ َمالٕٔک قَ َحسَّ اَل کَا

ٌَ َطَعزُُظ َلِيَص بَٔحِعٕس َوال ًَ اِلحِٔشٔه َوکَا ٔ َحَش ؤیٔل َوال بٔاِلَكٔؼير  َسِبٕم أَِسَنزَ اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َربَِعّة َلِيَص بٔاللَّ

 ُ أ ٌٔ إَٔذا َمَشی یََتَهؿَّ ِو  اللَّ

رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رمفی ےہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس درایمہن دق ےھت ، ہن زایدہ وطلی ہن ھچک ےنگھٹ، اہنتی 

وخوصبرت دتعمؽ دبؿ فاےل، وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابؽ ہن ابلکل دیچیپہ ےھت ہن ابلکل دیسےھ )ہکلب وھتڑی یس دیچیپیگ افر 

 ( زین آپ دنگیم رگن ےک ےھت ۔ بج وضحر یلص اہلل ہیلع فملس راہتس ےتلچ وت آےگ وک ےکھج وہےئ ےتلچ۔وھگایرگنایہل ت  اھت

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ہیلح اک ایبؿ

     3    حسیث 

ًِ أَبٔي إِٔسَحاَم قَ  ثََيا ُطِعَبُة َع ًُ َجِعََفٕ َقاَل َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َقاَل َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَ َعازٕٔب َحسَّ اَل َسنِٔعُت اِلبََراَئ بِ

ٌَ َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل ٔلَي َطِحَنةٔ أُذُىَِيطٔ َيُكوُل کَا ةٔ إ  عليط وسله َرُجم  َمزِبُوّعا َبٔعيَس َما بَيَِن اِلَنِئهَبئِن َعٔويَه اِلُحنَّ

ًَ ٔمِيطُ  ي َعَلِيطٔ حُلَّْة َحِنَزاُئ َما َرأَیُِت َطِيّئا َقمُّ أَِحَش  اِلُيِْسَ

ہیلع فملس اکی رمِد ایمہن دق ےھت۔ )دقرے درازی املئ رضحت  ساء نب اعزب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل 

اسیج ہک ےلہپ سگراکچ( آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک دفونں ومڈنوھں ےک درایمؿ دقرے افرفں ےس زایدہ افہلص اھت۔ )سج ےس ہنیس 

ہیلع فملس رپ اکی رسخ داھری اک ابمرک وچڑا وہان یھب ولعمؾ وہ ایگ( اجنگؿ ابولں فاےل ، وج اکؿ یک ول کت وہےت ےھت ،آپ یلص اہلل 

 وجڑا ینعی یگنل افر اچدر یھت۔ ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس زایدہ نیسح یھبک وکیئ زیچ ںیہن دیھکی۔

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



 

 

  

 ت اک ایبؿوضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریس :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ہیلح اک ایبؿ

     4    حسیث 

ًٔ اِلبََرأئ بِ  ًِ أَبٔي إِٔسَحاَم َع ٌُ َع ثََيا ُسِؿَيا ثََيا َونٔيْع َقاَل َحسَّ ٌَ َقاَل َحسَّ ًُ غَِيم  ثََيا َمِحُنوزُ بِ ًٔ َعازٕٔب َقاَل َما َرأَیُِت َحسَّ

ٕة فٔي حُلَّٕة حَ  ًِ ذٔي لٔنَّ ُب َمِئهبَِيطٔ َبٔعيُس َما بَيَِن ٔم ًِ َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َلُط َطَعْز َيِْضٔ ًَ ٔم ِنَزاَئ أَِحَش

ؤیٔل  ٔ َوال بٔاللَّ ًِ بٔاِلَكٔؼير  اِلَنِئهَبئِن َلِه َیهُ

ر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس رضحت  ساء ریض اہلل ہنع یہ ےس ہی یھب رفاتی ےہ ہک ںیم ےن یسک وھٹپں فاےل وک رسخ وجڑے ںیم وضح

ےس زایدہ نیسح ںیہن داھکی، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابؽ ومڈنوھں کت رےہ ںیہ ، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابؽ ےک دفونں 

 ومڈنوھں ےک درایمؿ اک ہصح ذرا زایدہ وچڑا اھت۔ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ہن زایدہ الےبن ےھت ہن ےنگھٹ۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ہیلح اک ایبؿ

     5    حسیث 

ثََيا أَبُو نَُعِيٕه قَ  ًُ إِٔسَناعٔيَل َقاَل َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ًِ ىَاؾٔٔع بِ ًٔ صُزُِمزَ َع ًٔ ُمِشلٔٔه بِ ٌَ بِ ًِ عُِثَنا ثََيا اِلَنِشُعوزٔيُّ َع اَل َحسَّ

ؤیٔل َوال بٔالِ  ًٔ الئَّيیُّ ػلي اهلل عليط وسله بٔاللَّ ًٔ أَبٔي كَالٕٔب َقاَل َلِه َیهُ ًِ َعلٔيِّ بِ ًٔ ُمِلٔعٕه َع ٔ بِ ئِن ُجَبيِر َهؿَّ ِْ ٔ َطُِْن ا َكٔؼير

ًِ َواِلَكَس  ََّنا یَِيَحمُّ ٔم ّؤا َنأَى َ َتَهؿُّ أ بَٔة إَٔذا َمَشی َتَهؿَّ ازٔیٔص كَؤیُل اِلَنِْسُ ََکَ ِْ َػَبٕب َلِه أََر َقِبَلُط َوال  َمئِن َؿِدُه الزَّأِٔض َؿِدُه ا

 َبِعَسُظ ٔمِثَلطُ ػلي اهلل عليط وسله



 

 

فملس ہن زایدہ الےبن ےھت ، ہن وکاتہ دق، ایلیھتہں افر دفونں اپؤں رُپ رضحت یلع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ، ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع 

وگتش ےھت )ہی افصت رمدفں ےک ےئل ومحمد ںیہ اس ےئل ہک وقت افر اجشتع یک العتم ںیہ۔ وعروتں ےک ےئل ذمومؾ ںیہ( وضحر 

ا ء ےک وجڑ یک ڈہایں یھب ڑبی ںیھت

 

ض
ع
 ۔ ہنیس ےس ےل رک انػ کت ابولں یک اکی یلص اہلل ہیلع فملس اک رس ابمرک یھب ڑبا اھت۔ افر ا

ابرکی داھری یھت۔ بج وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےتلچ ےھت وگای ہک یسک افیچن ہگج ےس ےچین وک ارت رےہ ںیہ رضحت یلع رفامےت 

 ںیہ ہک ںیم ےن وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اسیج ہن وضحر ےس ےلہپ داھکی افر ہن دعب ںیم داھکی۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ہیلح اک ایبؿ

     6    حسیث 

 َ ث ٔ ىَِحَوُظ بَٔنِعَياُظ َحسَّ ًٔ اِلَنِشُعوزٔيِّ بَٔضَذا اإلِٔسَياز ثََيا أَبٔي َع ًُ َونٔيٕع َقاَل َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَيا یُّ َحسَّ يِّ َـّ ًُ َعِبَسَة ال َيا أَِحَنُس بِ

 ًُ ًُ اِلُحَشئِن َوصَُو ابِ ُس بِ ٕ َوأَبُو َجِعََفٕ ُمَحنَّ ًُ حُِحز يُّ َوَعلٔيُّ بِ ًُ یُوىَُص  اِلَبِْصٔ ثََيا عٔيَسی بِ أَبٔي َحلٔيَنَة َواِلَنِعىَی َواحْٔس َقالُوا َحسَّ

 َ ًٔ أَبٔي ك ًِ َوَلٔس َعلٔيِّ بِ ٕس ٔم ًُ ُمَحنَّ ثَىٔی إٔبَِزاصٔيُه بِ َة َقاَل َحسَّ ًٔ َعِبٔس اهللٔ َمِولَي غَُِفَ ًِ عَُنَز بِ ـَ َع ٌَ َعلٔيٌّ إَٔذا َوَػ الٕٔب َقاَل کَا

ٔ اِلُنتََرزِّ َرُسوَل اهللٔ ػ ػٔٔم َوال بٔاِلَكٔؼير ؤیٔل اِلُننَّ ًِ َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله بٔاللَّ ٔ لي اهلل عليط وسله َقاَل َلِه یَهُ ز

ًِ بٔاِلنُ  ٌَ َجِعّسا َرٔجم  َوَلِه َیهُ ِبٔم کَا ًِ بٔاِلَحِعٔس اِلَكَلٔم َوال بٔالشَّ ٔ َلِه یَهُ ًَ اِلَكِوو ٌَ َربَِعّة ٔم ٌَ فٔي َلضَّ َوکَا ٔه َوال بٔاِلُنکَِلَثٔه َوکَا

َهَتسٔ أَِجزَزُ ذُو  ِْ ْب أَِزَعُخ اِلَعِيَيئِن أَصَِسُب األَِطَؿارٔ َجلٔيُل اِلُنَظأغ َوا ئِن َوِجضٔطٔ َتِسؤیْز أَبَِيُف ُمَْشَ َهؿَّ ِْ بَٕة َطُِْن ا َمِْسُ

ََّنا َیِيَحمُّ فٔي َػَبٕب َو  ٔ َوصَُو َخاَتُه اليَّبٔيِّيَن أَِجَوزُ َواِلَكَسَمئِن إَٔذا َمَشی َنأَى ة إَٔذا اِلَتَؿَت اِلَتَؿَت َمّعا بَيَِن َنتَٔؿِيطٔ َخاَتُه اليُّبُوَّ

ًِ َرآُظ بَٔسیَضّة َصابَطُ َو  ّة َم ُمُضِه عِْٔشَ یَهّة َوأَِْکَ ٔ اليَّأض َػِسّرا َوأَِػَسُم اليَّأض َلِضَحّة َوأَِلَييُُضِه ََعٔ ًِ َخاَلَلطُ َمِعز َؾّة أََحبَّطُ َم

ًَ اِلُحَشئِن َيُكوُل ىَاعُٔتُط َلِه أََر َقِبَلُط َوال َبِعَسُظ ٔمِثَلُط ػلي اهلل عليط وسله َقاَل أَبُو عٔيَسی َسنِٔعُت أَبَا َجِعََفٕ ُمحَ  َس بِ نَّ

ٔ ٔػَؿٔة الئَّيیِّ ػلي اهلل عليط وسله الِ  ابٔيًّا َيُكوُل َسنِٔعُت األَِػَنعٔيَّ َيُكوُل فٔي َتِؿٔشير اصُٔب كُوال َوَقاَل َسنِٔعُت أََِعَ ػُٔم الذَّ ُننَّ

طُ فٔي َبِعٕف  ـُ اخُٔل َبِع زُ السَّ ا َطٔسیّسا َواِلُنتََرزِّ َصا َمسًّ ابَتٔطٔ أَِي َمسَّ َم فٔي َنظَّ ا اِلَكَلُم َيُكوُل فٔي لََکٔمطٔ مَنػَّ ا َوأَمَّ قَْٔصّ



 

 

ٔ َوالترَُّجُل الَّذٔ  ٔسیُس اِلُحُعوَزة َهثٔيرُ اللَِّحٔه َواِلُنکَِلَثُه َؾالظَّ ِْ ٌُ ا ٔ ُه َؾاِلَباز ا اِلُنَلضَّ ٔ حُُحوىَْة أَِي َتَْٓنٕ َقلٔيْل َوأَمَّ ي فٔي َطَعزٔظ

ٔ اِلَعئِن َواألَصَِسُب ال ٔسیُس َسَواز ُب الَّٔذي فٔي بََيأؿطٔ حُِنَزْة َواألَِزَعُخ الظَّ ُر اِلَوِجطٔ َواِلُنَْشَ َ اِلُنَسوَّ ؤیُل األ  ِطَؿارٔ لَّ

ا سامیہ نب دمحم وج رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع یک افالد ںیم ےس ںیہ )ینعی وپےت ںیہ( فہ رفامےت ںیہ ہک رضحت یلع ریض اہلل اعتیل 

ہن ہنع بج وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےک ہیلح ابمرک اک ایبؿ رفامےت وت اہک رکےت ےھت، ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ہن زایدہ الےبن ےھت، 

ی زایدہ ہتسپ دق ہکلب ایمہن دق ولوگں ںیم ےھت۔ وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابؽ ابمرک ہن ابلکل دچیپار ےھت ہن ابلکل دیسےھ۔ ہکلب وھتڑ

یس دیچیپیگ ےئل وہےئ ےھت، ہن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ومےٹ دبؿ ےک ےھت ہن وگؽ رہچہ ےک اہتبل وھتڑی یس وگالیئ آپ ےک رہچہ 

یھت )ینعی رہچہ اونر ہن ابلکل وگؽ اھت ہن ابلکل الابن ہکلب دفونں ےک درایمؿ اھت( وضحر یلص اہلل ہیلع فملس اک رگن دیفس رسیخ ابمرک ںیم 

املئ اھت۔ وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ابمرک آںیھکن اہنتی ایسہ ںیھت افر ںیکلپ دراز، دبؿ ےک وجڑفں یک ڈہایں ومیٹ ںیھت )الثم 

( افر اےسی یہ دفونں ومڈنوھں ےک درایمؿ یک ہگج یھب ومیٹ افر رُپ وگتش یھت، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک دبؿ اینہکں افر ےنٹھگ

ابمرک رپ )ومعمیل وطر ےس زادئ( ابؽ ںیہن ےھت )ینعی ضعب آدیم اےسی وہےت ںیہ ہک اؿ ےک دبؿ رپ ابؽ زایدہ وہ اجےت ںیہ وضحر 

 صاص صاص ںوصں ےک العفہ  ےسی ابزف لڈنںایں فہریہ اؿ ےک العفہ افر  ںیہ ابؽ ہن ےھت( ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک دبؿ ابمرک رپ

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ہنیس ابمرک ےس انػ کت ابولں یک ریکل یھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اہھت افر دقؾ ابمرک رُپ 

 دقومں وک وقت ےس اتاھےت وگای ہک  یتس یک رطػ  ل رےہ ںیہ، وگتش ےھت۔ بج آپ یلص اہلل ہیلع فملس رشتفی ےل ےتلچ وت

بج آپ یسک یک رطػ وتہج رفامےت وت وپرے دبؿ ابمرک ےک اسھت وتہج رفامےت ےھت )ینعی ہی ہک رصػ رگدؿ ریھپ رک یسک یک 

ت اربکتاہن اح ت وہ رطػ وتمہج ںیہن وہےت ےھت۔ اس ےئل ہک اس رطح دفرسفں ےک اسھت ال رپفایہ اظرہ وہیت ےہ افر ضعب افاق

اجیت ےہ، ہکلب ہنیس ابمرک تیمس اس رطػ رخ رفامےت (۔ ضعب املعء ےن اس اک بلطم ہی یھب رفامای ےہ ہک بج آپ یلص اہلل ہیلع 

فملس وتہج رفامےت وت امتؾ رہچہ ابمرک ےس رفامےت ، نک اویھکں ےس ںیہن المہظح رفامےت ےھت۔ رگم ہی بلطم ااھچ ںیہن آپ یلص اہلل 

 فملس ےک دفونں ابمرک اشونں ےک درایمؿ رہم وبنت یھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فملس رک  رکےن فاےل ےھت ک ںوں ےک، آپ یلص ہیلع

اہلل ہیلع فملس بس ےس زایدہ یخس دؽ فاےل ےھت۔ افر بس ےس زایدہ یچس زابؿ فاےل ےھت۔ بس ےس زایدہ رنؾ تعیبط فاےل ےھت۔ 

ےھت۔ )رغض آپ یلص اہلل ہیلع فملس دؽ ف زابؿ، تعیبط، صادناؿ افاصػ ذایت افر یتبسن  افر بس ےس زایدہ رشفی رھگاےن فاےل

رہ زیچ ںیم بس ےس زایدہ الضف ےھت( آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک وج صخش اکیکی داتھکی رموعب وہ اجات اھت۔ )ینعی آپ یلص اہلل ہیلع 

اال ربع یک فہج ےس تبیہ ںیم آ اجات اھت( افؽ وت امجؽ فوخوصبریت ےک ےئل یھب فملس اک فاقر اس دقر زایدہ اھت ہک افؽ فہلہ ںیم دےنھکی ف

ربع وہات ےہ وشؼ ازففں امعن رعض انمت آداب نسح ابراہ دؽ ےن اتاھےئ ایسی ذلت ےک زمے اس ےک اسھت بج امکالت اک 



 

 

وج وصخمص زیچںی اطع وہںیئ، اؿ ںیم ربع یھب ااضہف وہ وت رھپ ربع اک ایک وپانھچ۔ اس ےک العفہ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وک 

اہلل اعتیل یک رطػ ےس اطع ایک ایگ۔ افر وج صخش اچہپؿ رک لیم وجؽ رکات اھت فہ )آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک االخؼ رکہمی فافاصػ 

 ایبؿ رکےن فاال رصػ ہی کس  ےہ ا ےہ ہلیمج اک اھگلئ وہ رک( آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک وبحمب انب اتیل اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک ہیلح

 ہک ںیم ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس اسیج ابامجؽ فابامکؽ ہن وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےس ےلہپ داھکی ہن دعب ںیم داھکی۔ )یلص اہلل

 (ہیلع فملس

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ہیلح اک ایبؿ

     7    حسیث 

ًٔ اِلٔعِحلٔيُّ إِٔمم ّئ َعَلِييَ  ًٔ َعِبٔس الزَِّحَن ًُ عَُنَز بِ ثََيا ُجَنِيُع بِ ًُ َونٔيٕع َقاَل َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَيا ًِ نَٔتاَحسَّ بٔطٔ َقاَل أَِخبََرنٔي ا ٔم

 ًٔ ًٕ ألَبٔي َصاَلَة َع ًٔ ابِ ًِ َوَلٔس أَبٔي َصاَلَة َزِؤد َخٔسیَحَة یَُهىَی أَبَا َعِبٔس اهللٔ َع ًِ بَىٔی َتنٔيٕه ٔم ًٔ َعلٓٔيٕ َقاَل َرُجْل ٔم ًٔ بِ  اِلَحَش

ًِ حِٔلَيةٔ َرُس  اّؾا َع ٌَ َوػَّ ًَ أَبٔي صَاَلَة َوکَا ـَ لٔي ٔمِيَضا َسأَِلُت َخالٔي صِٔيَس بِ ٌِ َئؼ ؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َوأَىَا أَِطَتهٔي أَ

ُ َوِجُضُط َتأِللَُؤ اِلَك  ّنا َیَتأِلأل ٌَ َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َؾِدّنا ُمَؿدَّ ٔ َلِيَلَة اِلَبِسرٔ أَكَِوُل َطِيّئا أََتَعلَُّل بٔطٔ َؾَكاَل کَا َنز

ًَ اِلَنزِبُؤع َوأَِقَْصُ  َقَضا َوإأل َؾم  یَُحاؤُز َطَعزُ ٔم َقِت َعكٔيَكُتطُ ََّرَّ ٌٔ اِنََفَ ٔ ٔ إ ِعز ٔب َعٔويُه اِلَضاَمةٔ َرٔجُل الظَّ ًَ اِلُنَظذَّ ُظ َطِحَنَة  ٔم

 ٌٕ ٔ ََقَ ٌٔ َوأسُع اِلَحبٔئن أََزدُّ اِلَحَوأجٔب َسَوابَٔؼ فٔي غَيِر ِو ُظ أَِزَصزُ اللَّ َ
ُب أَِقىَی اِلٔعزِىَئِن  أُذُىَِيطٔ إَٔذا صَُو َوَّرَّ ـَ ُظ اِلَػ ْم یُٔسرُّ بَِيَيُضَنا َٔعِ

ًٔ َؿلٔيُع اِلَؿٔه ُمِؿَلُخ  یِ ِلُط أََطهَّ َنثُّ اللِِّحَئة َسِضُل اِلدسَّ ًِ َلِه َیَتأَمَّ ٌَّ  َلُط ىُوْر َيِعلُوُظ َیِحَشبُُط َم َ بَٔة َنأ ٌٔ َزقٔيُل اِلَنِْسُ األَِسَيا

 ٔ ِسرٔ َبٔعيُس َما عُيَُكطُ ٔجيُس زُِمَيٕة ف یُف الؼَّ ِسرٔ ََعٔ ًٔ َوالؼَّ ٌْ ُمَتَنأسْک َسَواُئ اِلَبِل ٔ ةٔ ُمِعَتٔسُل اِلَدِلٔل بَاز َـّ ي َػَؿأئ اِلٔؿ

ٕ َیحِ  ٔ بَٔظَعز ة َّ ٔ َمِوُػوُل َما بَيَِن اللَّبَّةٔ َوالْسُّ ازٔیٔص أَىَِوُر اِلُنَتَحزَّز ََکَ ِْ ِسَیئِن زٔي کَالِ بَيَِن اِلَنِئهَبئِن َؿِدُه ا َدمِّ َعارٔي الثَّ

ًٔ َرِحُب ا ِسرٔ كَؤیُل الزَّىَِسیِ َراَعئِن َواِلَنِئهَبئِن َوأََعالٔي الؼَّ ا ٔسَوي َذلَٔک أَِطَعزُ الذِّ ًٔ ٔمنَّ ئِن َواِلَبِل َهؿَّ ِْ لزَّاَحٔة َطُِْن ا

أف َخِنَؼ  أف أَِو َقاَل َطائُٔل األَِْطَ ٌُ األَِخَنَؼئِن َمٔشيُح اِلَكَسَمئِن یَِيبُو َعِيُضَنا اِلَناُئ إَٔذا َزاَل َواِلَكَسَمئِن َسائُٔل األَِْطَ ا



 

 

ًِ َػَبٕب َوإَٔذا ا ََّنا یَِيَحمُّ ٔم ّيا َویَِنٔشی صَِوىّا َذرٔیُع اِلنِٔظَئة إَٔذا َمَشی َنأَى ِلَتَؿَت اِلَتَؿَت َجنٔيّعا َخاؾُٔف َزاَل َقلّٔعا یَِدُلو َتَهؿِّ

ٔف ىََوزُ  ِ
ًِ لَ الَّطَّ ٔ اِلُنم َحَوُة َيُشوُم أَِػَحابَطُ َوَیِبَسأُ َم َنأئ ُجلُّ ىََوزٔظ ٔلَي الشَّ ٔ إ ًِ ىََوزٔظ ٔلَي األَِرٔق أَكَِوُل ٔم ٔ ُظ إ م و  قَٔي بٔالشَّ

 ابمرک رضحت نسح ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اےنپ امومں دنہ نب ایب اہہل ےس وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس اک ہیلح

درایتف ایک افر فہ وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےک ہیلح ابمرک وک تہب یہ رثکت ےس افر فاضتح ےس ایبؿ ایک رکےت ےھت۔ ےھجم ہی 

وخاشہ وہیئ ہک فہ اؿ افاصػ ہلیمج ںیم ےس ھچک ریمے اسےنم یھب ذرک رکںی اتہک ںیم اؿ ےک ایبؿ وک اےنپ ےئل تجح افر دنس انبؤں 

ہلیمج وک ذنہ نیشن رکےن افر نکمم وہ ےکس وت اےنپ ادنر دیپا رکےن یک وکشش رکفں ، رضحت نسح ریض اہلل اعتہل ۔ )افر اؿ افاصػ 

ہنع یک رمع وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک فاصؽ ےک فتق است اسؽ یک یھت۔ اس ےئل وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک افاصػ 

امکؽ ظفحت اک ومعق ںیہن الم اھت( امومں اجؿ ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ہیلح رشفی  ہلیمج ںیم اینپ ینسمک یک فہج ےس اتلم افر

ےک قلعتم ہی رفامای ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس وخد اینپ ذات ف افصت ےک اابتعر ےس اشدنار ےھت۔ افر دفرسفں یک رظنفں ںیم یھب 

ابمرک امہ دبر یک رطح اتکمچ اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک دق ابمرک ابلکل ڑبے رہبت فاےل ےھت، آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک رہچہ 

وتمطس دق فاےل آدیم ےس یسک دقر وطلی اھت۔ نکیل الےبن دق فاےل ےس تسپ اھت، رس ابمرک ادتعاؽ ےک اسھت ڑبا اھت، ابؽ ابمرک 

یت وت امگن رےنہ دےتی، فرہن آپ یلص اہلل ہیلع فملس وخد یسک دقر لب اھکےئ وہےئ ےھت۔ ارگ رس ےک ابولں ںیم اافتاق وخد امگن لکن آ

گن امگن اکنےنل اک اامتہؾ ہن رفامےت )ہی وہشمر رتہمج ےہ اس انبء رپ ہی ااکشؽ شیپ آات ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس اک دصقًا ام

وک ادتباےئ زامہن رپ لمح ایک اجےئ ہک افؽ وضحر  اکنانل رفاایت ےس اثتب ےہ۔ اس ااکشؽ ےک وجاب ںیم املعء ہی رفامےت ںیہ ہک اس

یلص اہلل ہیلع فملس وک اامتہؾ ںیہن اھت، نکیل دنبہ انزیچ ےک زندکی ہی وجاب اس ےئل لکشم ےہ ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک اعدت 

رھپ امگن اکنینل رشفع رفامدی،  رشہفی رشمنیک یک اخمتفل افر الہ اتکب یک وماتقف یک فہج ےس امگن ہن اکنےنل یک یھت، اس ےک دعب

اس ےئل ااھچ رتہمج سج وک ضعب املعء ےن رتحیج دی ےہ فہ ہی ےہ ہک ارگ وہسب ت امگن لکن آیت وت اکنؽ ےتیل افر ارگ یسک فہج ےس وہسب ت 

 (ؽ ےتیلہن یتلکن افر یھگنک فہریہ یک رضفرت وہیت وت اس فتق ہن اکنےتل، یسک دفرسے فتق بج یھگنک فہریہ وموجد وہیت اکن

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ہیلح اک ایبؿ



 

 

     8    حسیث 

 َّ ًُ اِلُنَثى ُس بِ ثََيا أَبُو ُموَسی ُمَحنَّ ًَ َحسَّ ٕب َقاَل َسنِٔعُت َجابَٔز بِ ًٔ ََحِ ًِ ٔسَنأک بِ ثََيا ُطِعَبُة َع ًُ َجِعََفٕ َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ی َحسَّ

ٌَ َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َؿلٔيَع اِلَؿٔه أَِطکََل اِلَعئِن َمِيُضوَض اِلَعكٔٔب َقاَل ُطِعَبةُ  ُقِلُت لٔٔشَنإک  َسُنَزَة َيُكوُل کَا

ٔ  َما ٔب َقاَل َقلٔيُل َلِحٔه َؿلٔيُع اِلَؿٔه َقاَل َعٔويُه اِلَؿٔه ُقِلُت َما أَِطکَُل اِلَعئِن َقاَل كَؤیُل ٔطلِّ اِلَعئِن ُقِلُت َما َمِيُضوُض اِلَعك

 اِلَعكٔٔب 

یلص اہلل ہیلع فملس یک آوھکنں یک اج س نب رمسہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ، ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس رفاخ دنہ ےھت، آپ 

 دیفسی ںیم رسخ ڈفرے ڑپے وہےئ ےھت، ازیی ابمرک رپ تہب مک وگتش اھت۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

  فملس ےک ہیلح اک ایبؿوضحر ادقس یلص اہلل ہیلع

     9    حسیث 

ًِ أَبٔي إر َع ًَ َسوَّ ًِ أَِطَعَث َيِعىٔی ابِ ًُ اِلَكأسٔه َع ثََيا َعِبَْرُ بِ يِّ َقاَل َحسَّ ٔ ًُ الْسَّ ثََيا َصيَّازُ بِ ًٔ َسُنَزَة  َحسَّ ٔ بِ ًِ َجابٔز إِٔسَحاَم َع

ٌٕ َوَعَلِيطٔ حُلَّْة حَ  ٔ َؾَلُضَو َقاَل َرأَیُِت َرُسوَل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله فٔي َلِيَلٕة إِٔؿٔحَيا ٔلَي اِلَكَنز ِنزَاُئ َؾَحَعِلُت أَىُِوزُ إَٔلِيطٔ َوإ

 ٔ ًَ اِلَكَنز ًُ ٔم  عِٔئسي أَِحَش

رضحت اج س ریض اہلل اعتیل ہنع یہ ےس وقنمؽ ےہ فہ رفامےت ںیہ ، ہک ںیم اکی رمہبت اچدنین رات ںیم وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس 

 اس فتق رسخ وجڑا زت  ف  رفام ےھت، ںیم یھبک اچدن وک داتھکی افر یھبک آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک دھکی راہ اھت۔ وضحر یلص اہلل ہیلع فملس

 وک، ابآلرخ ںیم ےن ہی یہ ہلصیف ایک ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس اچدن ےس  ںیہ زایدہ لیمج فنیسح افر ونمر ںیہ ۔

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

  



 

 

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ہیلح اک ایبؿ

     10    حسیث 

ًِ أَبٔي إِٔسَحاَم  ٕ َع ًِ ُزَصيِر ًٔ الزَُّؤأسیُّ َع ًُ َعِبسٔ الزَِّحَن ثََيا حَُنِيُس بِ ًُ َونٔيٕع َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَيا ًَ َحسَّ  َقاَل َسأََل َرُجْل اِلبََراَئ بِ

ـٔ َقاَل ال بَِل ٔمِثَل  ِي ٌَ َوِجطُ َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ٔمِثَل الشَّ ٔ  َعازٕٔب أَکَا  اِلَكَنز

اوب ااحسؼ ےتہک ںیہ ہک یسک صخش ےن رضحت  ساء ےس وپاھچ ہک ایک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اک رہچہ ابمرک ولتار یک رطح افشػ 

 اھت۔ اوہنں ےن اہک ہک ںیہن ہکلب دبر یک رطح رفنش وگالیئ ےئل وہےئ اھت۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ہیلح اک ایبؿ

     11    حسیث 

 ٔ ًِ َػال ًُ ُطَنِيٕل َع ثََيا اليَِّْضُ بِ ًُ َسِلٕه َقاَل َحسَّ ٌُ بِ ثََيا أَبُو َزاُوَز اِلَنَؼاحٔفٔيُّ ُسَلمِْيَ ًٔ ٔطَضإب َحسَّ ًٔ ابِ ًٔ أَبٔي األَِخَْضٔ َع ٔح بِ

ةٕ  َـّ ٔ ًِ ؾ ََّنا ٔػيَؼ ٔم ٌَ َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله أَبَِيَف َنأَى ًِ أَبٔي صَُزیَِزَة َقاَل کَا ًِ أَبٔي َسَلَنَة َع ٔ  َع ِعز  َرٔجَل الظَّ

ملس اس دقر اصػ افشػ نیسح فوخوصبرت ےھت ہک وگای ہک اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ، ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع ف

اچدنی ےس آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک دبؿ ابمرک ڈاھال ایگ ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابؽ ابمرک دقرے دمخار وھگایرگنایےل 

 ےھت۔

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

  



 

 

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ہیلح اک ایبؿ

     12    حسیث 

ًٔ َعِبٔس اهللٔ  ٔ بِ ًِ َجابٔز ٔ َع ًِ أَبٔي الزُّبَيِر ًُ َسِعٕس َع ًُ َسٔعيٕس َقاَل أَِخبََرنٔي اللَِّيُث بِ ثََيا ُقتَِيَبُة بِ ٌَّ َرُسوَل َحسَّ اهللٔ ػلي اهلل عليط  أَ

ًِ رَٔجأل َطيُو َُّط ٔم ًَ الزَِّجأل َنأَى ْب ٔم م ُو ََضِ َق َعلَيَّ األَىِبَٔياُئ َؾإَٔذا ُموَسی َعَلِيطٔ الشَّ ًَ وسله َقاَل َُعٔ ئََة َوَرأَیُِت عٔيَسی بِ

َوةُ بِ  ًِ َرأَیُِت بٔطٔ َطَبّضا َُعِ ُب َم م ُو َؾإَٔذا أََِقَ ًِ َمزَِیَه َعَلِيطٔ الشَّ ُب َم م ُو َؾإَٔذا أََِقَ ٕ َوَرأَیُِت إٔبَِزاصٔيَه َعَلِيطٔ الشَّ ًُ َمِشُعوز

ًِ َرأَیُِت بٔطٔ  ُب َم م ُو َؾإَٔذا أََِقَ   َطَبّضا زِٔحَيةُ َرأَیُِت بٔطٔ َطَبّضا َػاحٔبُهُِه َيِعىٔی َنِؿَشُط َوَرأَیُِت ٔجبِرٔیَل َعَلِيطٔ الشَّ

وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس اک ہی اراشد لقن رفامےت ںیہ ، ہک ھجم رپ بس اایبنء مہیلع اولصلة فاالسلؾ  اج س نب دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع

شیپ ےئک ےئگ ینعی ےھجم داھکےئ ےئگ۔ سپ رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ وک ںیم ےن داھکی وت فہ ذرا ےلتپ دےلب دبؿ ےک آدیم ےھت وگای ہک 

فر رضحت ٰیسیع ہیلع االسلؾ وک داھکی وت اؿ بس ولوگں ںیم ےس وج ریمی رظن ںیم ںیہ رعفة نب ہلیبق ونشہیئ ےک ولوگں ںیم ےس ںیہ، ا

وعسمد اؿ ےس زایدہ ےتلم ےتلج ولعمؾ وہےئ۔ افر رضحت ا سامیہ ہیلع االسلؾ وک داھکی وت ریمے دےھکی وہےئ ولوگں ںیم ےس ںیم وخد یہ 

وک داھکی وت اؿ ےک اسھت زایہ اشمہب اؿ ولوگں ںیم ےس وج ریمی رظن ںیم ںیہ فہ  اؿ ےک اسھت اشمہب وہں ، اےسی یہ ربجالیئ ہیلع االسلؾ

 دہیح یبلک ںیہ ۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ہیلح اک ایبؿ

     13    حسیث 

ًِ َس  ٌَ َع ًُ َصاُرو إر اِلَنِعىَی َواحْٔس َقاال أَِخبََرىَا َیزٔیُس بِ ًُ َبظَّ ُس بِ ًُ َونٔيٕع َوُمَحنَّ ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَيا ٔعيٕس اِلُحَزیِزٔيِّ َقاَل َسنِٔعُت َحسَّ

َؿِئل َيُكوُل َرأَیُِت  ٌَ  أَبَا اللُّ الئَّيیَّ ػلي اهلل عليط وسله َوَما بَقَٔي َعلَي َوِجطٔ األَِرٔق أََحْس َرآُظ غَيِرٔي ُقِلُت ٔػِؿُط لٔي َقاَل کَا



 

 

ّسا  أَبَِيَف َملٔيّحا ُمَكؼَّ

 دیعس رجریی رہمح اہلل ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اوب الیفطل ریض اہلل ہنع وک ہی ےتہک وہےئ انس، ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وک دےنھکی

فاولں ںیم اب رفےئ زنیم رپ ریمے وسا وکیئ ںیہن راہ۔ ںیم ےن اؿ ےس اہک ہک ھجم ےس وضحر یلص اہلل ہیلع فملس اک ھچک ہیلح ایبؿ ےئجیک۔ 

 ں ےن رفامای ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فملس دیفس رگن ےھت۔ المتح ےک اسھت ینعی رسیخ املئ افر دتعمؽ مسج فاےل ےھت۔اوہن

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ہیلع فملس ےک ہیلح اک ایبؿ وضحر ادقس یلص

     14    حسیث 

ثََيا ًُ اِلُنِئذرٔ اِلٔحزَامٔيُّ َقاَل َحسَّ ثََيا إٔبَِزاصٔيُه بِ ًٔ َقاَل َحسَّ ًُ َعِبٔس الزَِّحَن ثََيا َعِبُس اهللٔ بِ ًُ أَبٔي ثَابٕٔت الزُّصِزٔيُّ  َحسَّ ٔ بِ َعِبُس اِلَعزٔیز

ثَىٔی إِٔسَناعٔيُل بِ  ٌَ َقاَل َحسَّ ًٔ َعبَّإض َقاَل کَا ًٔ ابِ یِٕب َع ًِ ُْکَ ًٔ عُِكَبَة َع ًِ ُموَسی بِ ًٔ عُِكَبَة َع ًُ أَخٔي ُموَسی بِ ًُ إٔبَِزاصٔيَه ابِ

ًِ بَئِن ثََيایَاظُ  ُد ٔم َه ُرئَٔي کَاليُّورٔ َیِْخُ ئيََّتئِن إَٔذا َتکَلَّ  َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله أَِؾَلَخ الثَّ

یض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ، ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اےلگ داتن ابمرک ھچک اشکدہ ےھت ینعی اؿ ںیم یسک انب ابعس ر

دقر رںیخی ںیھت اجنگؿ ہن ےھت بج وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ملکت رفامےت وت اکی ونر اس اظرہ وہات وج داوتنں ےک درایمؿ ےس 

 اتلکن اھت۔

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

  

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک رہم وبنت اک ذرک

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک رہم وبنت اک ذرک

     15    حسیث 

ثََيا أَبُو َرجَ  ًٔ َقاَل َسنِٔعُت َحسَّ ًٔ َعِبٔس الزَِّحَن ًٔ اِلَحِعٔس بِ ًُ إِٔسَناعٔيَل َع ثََيا َحاتُٔه بِ ًُ َسٔعيٕس َقاَل َحسَّ ائَٔب إئ ُقتَِيَبُة بِ الشَّ

 ُ ًَ أ ٌَّ ابِ ٔ ٔلَي الئَّيیِّ ػلي اهلل عليط وسله َؾَكاَلِت یَا َرُسوَل اهللٔ إ ًَ َیزٔیَس َيُكوُل َذَصَبِت بٔي َخاَلًٔی إ ِخًٔی َؤجْع َؾَنَشَح َرأِٔسی بِ

ٔلَي اِلَداَتٔه بَيَِن َن  ٔ َؾَيَوزُِت إ ـَ َهِضزٔظ ًِ َوُؿوئٔطٔ َوُقِنُت َخِل بُِت ٔم َ َؾَْشٔ أ  تَٔؿِيطٔ َؾإَٔذا صَُو ٔمِثُل ز ِِّّٔ اِلَحَحَلةٔ َوَزَعا لٔي بٔاِلبََرَنٔة َوَتَوؿَّ

یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس ےل ںیئگ افر رعض ایک ہک ہی ریما اھباجن امیبر ےہ اسبئ نب سیدی ےتہک ںیہ ہک ھجم وک ریمی صاہل وضحر ادقس 

۔ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن ریمے رس رپ اہھت ریھپا افر ریمے ےئل داعےئ  ستک یک افر وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

ایپ۔ ںیم اافتاق ای دصقا وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک سپ تشپ  فوض رفامای وت ںیم ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک فوض اک اپین

 ڑھکا وہا وت ںیم ےن رہم وبنت دیھکی وج رہسمی یک ڈنھگویں یسیج یھت

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک رہم وبنت اک ذرک

     16    حسیث 

 ٔ ًِ َجابٔز ٕب َع ًٔ ََحِ ًِ ٔسَنأک بِ ٕ َع ًُ َجابٔز ثََيا أَیُّوُب بِ اِلَكانٔيُّ َقاَل حسَّ ًُ َيِعُكوَب اللَّ ثََيا َسٔعيُس بِ ًٔ َسُنَزَة َقاَل َرأَیُِت َحسَّ  بِ

ٔة اِلَحنَ  ـَ ّة َحِنَزاَئ ٔمِثَل بَِي  اَمةٔ اِلَداَتَه بَيَِن َنتٔفَِي َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله غُسَّ

اج س نب رمسہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک رہم وبنت وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےک دفونں ومڈنوھں ےک درایمؿ داھکی وج رسخ روسیل یسیج یھت ۔ افر دقمار ںیم وبکرت ےک اڈنے یسیج یھت۔

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

  



 

 

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک رہم وبنت اک ذرک

     17    حسیث 

 ٌٔ ًُ اِلَنأجُظو ـُ بِ ثََيا یُوُس ثََيا أَبُو ُمِؼَعٕب اِلَنسیَىٔیُّ َقاَل َحسَّ تٔطٔ َحسَّ ًِ َجسَّ ًٔ َقَتاَزَة َع ًٔ عَُنَز بِ ًِ َعأػٔه بِ ًِ أَبٔيطٔ َع َع

َل اِلَداَتَه الَّٔذي بَيَِن َنتَٔؿيِ  ٌِ أَُقبِّ بٔطٔ َلَؿَعِلُت ُرَمِيَثَة َقاَلِت َسنِٔعُت َرُسوَل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َوَلِو أََطاُئ أَ ًِ َُقِ طٔ ٔم

ًٔ ُمَعاذٕ یَِوَو  ًٔ  َيُكوُل لَٔشِعٔس بِ ُغ الزَِّحَن  َماَت اصَِتزَّ َلُط ََعِ

ہ یتہک ںیہ ہک ںیم ےن وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےس ہی ومضمؿ انس افر ںیم اس فتق وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اینت 

 

 ن
رمی

دعس نب اعمذ ےک ت  ںیم ہی  رقت  یھت ہک ارگ اچیتہ وت رہم وبنت وک وچؾ یتیل۔ فہ ومضمؿ ہی ےہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس

 اراشد رفام رےہ ےھت ہک اؿ یک ومت یک فہج ےس ت  اعتیل ش  اشہن اک رعش یھب اؿ یک رفح یک وخیش ںیم وھجؾ ایگ۔

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

  

 اک ایبؿ وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک رہم وبنت اک ذرک

     18    حسیث 

ًُ یُوىَُص عَ  ثََيا عٔيَسی بِ ٕ َوَغيِرُ َواحٕٔس َقالُوا َحسَّ ًُ حُِحز یُّ َوَعلٔيُّ بِ يِّ َـّ ًُ َعِبَسَة ال ثََيا أَِحَنُس بِ َة َحسَّ ًٔ َعِبٔس اهللٔ َمِولَي غَُِفَ ًِ عَُنَز بِ

 َ ث ـَ َرُسوَل اهللٔ ػلي اهللَقاَل َحسَّ ٌَ َعلٔيٌّ إَٔذا َوَػ ًٔ أَبٔي كَالٕٔب َقاَل کَا ًِ َوَلٔس َعلٔيِّ بِ ٕس ٔم ًُ ُمَحنَّ  عليط وسله ىٔی إٔبَِزاصٔيُه بِ

ٔ َوصَُو َخاَتُه اليَّبٔيِّيَن  ة  َؾَذَْکَ اِلَحٔسیَث بُٔلولٔطٔ َوَقاَل بَيَِن َنتَٔؿِيطٔ َخاَتُه اليُّبُوَّ

 وج رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےک وپےت ںیہ فہ ےتہک ںیہ، ہک رضحت یلع ریض اہلل ہنع بج وضحر ادقس یلص اہلل ا سامیہ نب دمحم

ہیلع فملس یک افصت ایبؿ ایک رکےت وت ہی ںیتفص ایبؿ رکےت، افر دحثی ذموکرہ اسقب ذرک یک۔ ہلمجنم اؿ ےک ہی یھب ےتہک، ہک وضحر یلص 



 

 

 وھں ےک درایمؿ رہم وبنت یھت، افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس صا م ا نییبن ےھت۔۔اہلل ہیلع فملس ےک دفونں ومڈن

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 ت اک ذرکوضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک رہم وبن

     19    حسیث 

ثَىٔی عٔلِ  ًُ ثَابٕٔت َقاَل َحسَّ ثََيا َعزَِرةُ بِ ثََيا أَبُو َعأػٕه َقاَل َحسَّ إر َقاَل َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ يُّ َحسَّ ًُ أَِحَنَز اِلَيِظَُکٔ َباُئ بِ

ًُ أَِخَلَب األَِنَؼارٔيُّ َقاَل َقاَل لٔي َرُسوُل اهللٔ  ثَىٔی أَبُو َزیِٕس َعِنزُو بِ ٌُ ٔمىِّی  َقاَل َحسَّ ػلي اهلل عليط وسله َیا أَبَا َزیِٕس اِز

 َعاْت َؾاِمَشِح َهِضزٔي َؾَنَشِحُت َهِضَزُظ َؾَوَقَعِت أََػابٔعٔي َعلَي اِلَداَتٔه ُقِلُت َوَما اِلَداَتُه َقاَل َطَعَزاْت ُمِحَتنٔ 

ن ا ء نب ارمح ےتہک ںیہ ، ہک ھجم ےس رمعف نب ابطخ احصیب ریض اہلل اعتیل ہنع ےن
 ہی  ہص ایبؿ ایک۔ اکی رمہبت وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع عل

رپ گل  فملس ےن ھجم ےس رمک ےنلم ےک ےئل اراشد رفامای ںیم ےن وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک رمک ینلم رشفع یک وت اافتًاق ریمی ایلگن رہم وبنت

ن ا ء ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رمعف ےس وپاھچ ہک رہم وبنت ایک زیچ یھت اوہن
 ں ےن وجاب دای ہک دنچ ابولں اک ومجمہع اھت۔یئگ عل

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک رہم وبنت اک ذرک

     20    حسیث 

 َ ث ًٔ َواقٕٔس َحسَّ ًُ حَُشئِن بِ ثََيا َعلٔيُّ بِ یِٕث اِلُدزَاعٔيُّ َقاَل َحسَّ ًُ َُحَ إر اِلُحَشيُِن بِ ثََيا أَبُو َعنَّ ًُ َحسَّ ثَىٔی َعِبُس اهللٔ بِ ىٔی أَبٔي َقاَل َحسَّ

ٔلَي ٌُ اِلَؿارٔٔسیُّ إ َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله حٔيَن َقٔسَو اِلَنٔسیَيَة  بَُزیَِسَة َقاَل َسنِٔعُت أَبٔي بَُزیَِسَة َيُكوُل َجاَئ َسِلَنا



 

 

ٌُ َما َصَذا َؾَكا َل َػَسَقْة َعَلِيَک بَٔنائَٔسةٕ َعَلِيَضا ُركَْب َؾَوَؿَعَضا بَيَِن یََسِي َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َؾَكاَل یَا َسِلَنا

َّا ال َؾَعَضا َؾَحاَئ اِلَػَس بٔنِٔثلٔطٔ َؾَوَؿَعُط بَيَِن یََسِي َرُسؤل اهللٔ ػلي  َوَعلَي أَِػَحابَٔک َؾَكاَل اِرَؾِعَضا َؾإٔى َسَقَة َقاَل ََّرَ ىَأِکُُل الؼَّ

ٌُ َؾَكاَل َصٔسیَّْة َلَک َؾَكاَل َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ألَِػَحابٔطٔ ا بُِشُلوا ثُهَّ اهلل عليط وسله َؾَكاَل َما صََذا یَا َسِلَنا

ٔ َؾاِطتََراُظ َرُسوُل اهللٔ ػل ىََوزَ  ٌَ لِٔلَيُضوز ًَ بٔطٔ َوکَا ٔ َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َؾآَم ٔلَي اِلَداَتٔه َعلَي َهِضز ي اهلل عليط إ

َّی تُِلٔعَه َؾَػَزَض َر  ٌُ ؾٔيطٔ َحً ٌِ َيِػزَٔض َلُضِه ىَِدم  َؾَيِعَنَل َسِلَنا ُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله بٔهََذا َوَنَذا زِٔرَصّنا َعلَي أَ

ًِ َعأمَضا َوَلِه َتِحنِٔل ىَِدَلْة َؾَكاَل َر  َسَضا عَُنزُ َؾَحَنَلٔت اليَِّدُل ٔم ُسوُل اهللٔ ػلي اهلل وسله اليَّدَل إأل ىَِدَلّة َواحَٔسّة ََغَ

ٔ اليَِّدَلٔة َؾَكاَل عَُنزُ یَا َرُسوَل اهللٔ أَىَا ََغَ  ٌُ َصٔذظ ِ ِسُتَضا َؾَيزََعَضا َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله عليط وسله َما َطأ

ًِ َعأمَضا  َؾَػَزَسَضا َؾَحَنَلِت ٔم

 سدة نب ابیصحل ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فملس بج دمہنی ونمرہ رشتفی الےئ وت رضحت املسؿ افریس 

رںی ںیھت افر وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس یک مدتم ںیم شیپ ایک۔ وضحر ریض اہلل ہنع اکی وخاؿ ےل رک آےئ سج ںیم اتزہ وجھک

ر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درایتف رفامای ہک املسؿ ہی یسیک وجھکرںی ںیہ ۔ اوہنں ےن رعض ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ اف

 اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک  م ول  دصہق ںیہن اھکےت اس ےئل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسویھتں رپ دصہق ںیہ ۔ وضحر یلص

ریمے اپس ےس اتاھ ول )اس ںیم املعء اک االتخػ ےہ ہک  م ول  ےس ایک رماد ےہ ۔ ضعب ےک زندکی وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس 

اد ںیہ افر ضعب ےک زندکی وضحر یلص اہلل یک ذات ےہ ےسج عمج ےک ظفل ےس رشتافیً ریبعت رفامای افر ضعب ےک زندکی امجتع اایبنء رم

 ہیلع فآہل فملس افر وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فہ ااقرب نج وک زوکة اک امؽ دانی اجزئ ںیہن رماد ںیہ ۔ دنبہ انزیچ ےک زندکی ہی

دفرسے دؿ رھپ ااسی یہ فاہعق  رسیتا اامتحؽ راحج ےہ افر العہم انمفی ےک ارتعااضت وج اس رسیتی وصرت ںیم ںیہ زایدہ فعیق ںیہن(

شیپ آای ہک املسؿ وجھکرفں اک ابطؼ الےئ افر وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اراشد رپ املسؿ ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص 

)انچہچن وجیبری ےن  اہلل ہیلع فملس ہی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےئل دہہی ےہ۔ وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےن وخد یہ ونش رفامای۔

ایکس رصتحی یک ےہ۔ رضحت املسؿ اک اس رطح رپ دفونں دؿ الان تقیقح ںیم وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک آاق انبےن اک ااحتمؿ 

اھت اس ےئل ہک املسؿ ریض اہلل اعتیل ہنع رپاےن زامےن ےک املعء ںیم ےس ےھت اڑاھیئ وس  سس افر ضعب ےک وقؽ رپ اسڑےھ نیت وس 

س اؿ یک رمع وہیئ۔ اوہنں ےن وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک العامت ںیم وج یلہپ بتک ںیم ڑپھ ریھک ںیھت ہی یھب داھکی اھت  س

ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دصہق ونش ںیہن رفامےت افر دہہی وبقؽ رفامےت ںیہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دفونں 



 

 

ؿ رہم وبنت ےہ ، یلہپ دفونں العںیتم دےنھکی ےک دعب( رھپ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک تشپ ابمرک رپ رہم ومڈنوھں ےک درایم

وبنت دیھکی وت املسمؿ وہ ےئگ املسؿ ریض اہلل اعتیل ہنع اس فتق وہید ینب رقہظی ےک الغؾ ےنب وہےئ ےھت۔ وضحر یلص اہلل ہیلع فملس 

ظفل ےس ریبعت رکدای فرہن تقیقح ںیم اوہنں ےن رضحت املسؿ ریض اہلل اعتیل ہنع وک اکمبت انبای اھت۔ ےن اؿ وک رخدیا )اجمزاً رخدیا ےک 

فر اکمبت انبان اس وک ےتہک ںیہ ہک، آاق الغؾ ےس اعمہلم رک ےل ہک اینت دقمار وج آسپ ںیم ےط وہ اجےئ امک رکدے دف، رھپ  م آزاد وہ( ا

زین ہی ہک رضحت املسؿ اےکن ےئل )نیت وس( وجھکر ےک درتخ اگلںیئ افر اؿ دروتخں ےک  دبؽ اتکتب تہب ےس در م رقار اپےئ افر

لھپ الےن کت اؿ یک ربخ ریگی رکںی ۔ سپ وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےنپ دتس ابمرک ےس فہ درتخ اگلےئ، وضحر یلص اہلل 

ہن الھپ۔ قیقحت ےس ولعمؾ وہا ہک فہ درتخ رضحت ہیلع فملس اک زجعمہ اھت ہک بس درتخ ایس اسؽ لھپ ےل آےئ رگم اکی درتخ 

املسؿ افریس ےک اہھت اک اگلای وہا اھت۔ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک دتس ابمرک اک ںیہن ۔ وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس وک 

  ے وم م اگلای وہا درتخ یھب ایس اسؽ اکنال افر دفابرہ اےنپ دتس ابمرک ےس اگلای۔ وضحر یلص اہلل ہیلع فملس اک دفرسا زجعمہ ہی وہا ہک

 لھپ ےل آای۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک رہم وبنت اک ذرک

     21    حسیث 

ٔ َحسَّ  ًِ أَب ِوَرقٔيُّ َع ثََيا أَبُو َعكٔيٕل السَّ أح َقاَل َحسَّ ًُ اِلَوؿَّ ثََيا بِْٔشُ بِ إر َقاَل َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ َة اِلَعَوقٔيِّ َقاَل َسأَِلُت ثََيا ُمَحنَّ ي َنِْضَ

ًِ َخاَتٔه َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َيِعىٔی َخاَتَه ال َعْة ىَأطزَةْ أَبَا َسٔعيٕس اِلُدِسرٔيَّ َع ـِ ٔ َب ٌَ فٔي َهِضزٔظ ٔ َؾَكاَل کَا ة  يُّبُوَّ

ےن ہی اوبرضنة ےتہک ںیہ ، ہک ںیم ےن اوب دیعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس یک رہم وبنت اک احؽ وپاھچ ، وت اوہنں 

 ا وہا  اڑا اھت۔التبای ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تشپ ابمرک رپ اکی وگتش اک ارھب

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

  



 

 

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک رہم وبنت اک ذرک

     22    حسیث 

 ٔ ًُ اِلنِٔكَساو ثََيا أَِحَنُس بِ ًِ َعِبٔس اهللٔ بِ  َحسَّ ًِ َعأػٕه األَِحَؤل َع ًُ َزیِٕس َع ازُ بِ يُّ َقاَل أَِخبََرىَا َحنَّ ًٔ أَبُو األَِطَعٔث اِلٔعِحلٔيُّ اِلَبِْصٔ

ًِ َخِلٔؿطٔ َؾَع  ًِ أَِػَحابٔطٔ َؾُسِرُت َصَهَذا ٔم ٔجَص َقاَل أََتِيُت َرُسوَل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َوصَُو فٔي ىَإض ٔم َزَف الَّٔذي ََسِ

 ٌْ أَیُِت َمِؤؿَع اِلَداَتٔه َعلَي َنتَٔؿِيطٔ ٔمِثَل اِلُحِنٔع َحِوَلَضا خٔيم  ًِ َهِضزٔظٔ ََّرَ َّی  أُرٔیُس َؾأَِلَقي الزَِّزاَئ َع َجِعُت َحً ََّضا ثَآلٔيُل ََّرَ َنأَى

َكاَل اِلَكِوُو أَِسَتِػََفَ َلَک َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله اِسَتِكَبِلُتطُ َؾُكِلُت غَََفَ اهللُ َلَک یَا َرُسوَل اهللٔ َؾَكاَل َوَلَک ؾَ 

ٔ اآلیََة َواِسَتِػَٔفِ لَٔذىِبَٔک َولِٔلُنِؤٔمئيَن َواِلُنِؤٔمَيأت  هُِه ثُهَّ َتم  صَٔذظ َْ  َؾَكاَل َنَعِه َو

وہا۔ وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس اس  دبع اہلل نب رسسج ےتہک ںیہ ہک ںیم وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک مدتم ںیم احرض

فتق عمجم اھت، ںیم ےن اس رطح وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےک سپ تشپ رکچ اگلای )رافی ےن اس ہگج اغًابل رکچ اگل رک یلعف وصرت ایبؿ 

ت یک ہگج وک آپ یلص اہلل ہیلع یک( وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ریما اشنمء ھجمس ےئگ افر اینپ تشپ ابمرک ےس اچدر ااتردی۔ ںیم ےن رہم وبن

ےک  سا س  777فآہل فملس ےک دفونں اشونں ےک درایمؿ یھٹم ےک  م لکش داھکی، سج ےک اچرفں رطػ لت ےھت وج وگای وسمں

 ولعمؾ وہےت ےھت۔ رھپ ںیم وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسےنم آای افر ںیم ےن رعض ایک اہلل اعتیل ش  اشہن، آپ یک رفغمت رفامےئ

ر  کل اہلل ام
ف

 

لی غ

دقتؾ )ای اہلل اعتیل ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رفغمت رفام دی اسیج ہک وسرة حتف ںیم اہلل ش  اشہن اک اراشد ےہ 

(۔  

 

 نم ذن

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

  

 وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک رس ابمرک ےک ابولں اک ایبؿ

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک رس ابمرک ےک ابولں اک ایبؿ



 

 

     23    حسیث 

 َ ًٔ َمالٕٔک َقاَل ک ًِ أىَٔص بِ ًِ حَُنِيٕس َع ًُ إٔبَِزاصٔيَه َع ٕ َقاَل أَِخبََرىَا إِٔسَناعٔيُل بِ ًُ حُِحز ثََيا َعلٔيُّ بِ ٌَ َطَعزُ َرُسؤل اهللٔ ػلي َحسَّ ا

ـٔ أُذُىَِيطٔ  ٔلَي نِٔؼ  اهلل عليط وسله إ

 ہیلع فملس ےک ابؽ ابمرک فصن اکونں کت ےھت۔رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ، ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل 

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک رس ابمرک ےک ابولں اک ایبؿ

     24    حسیث 

ٔ َحسَّ  ًِ أَب َوَة َع ًٔ َُعِ ٔ بِ ًِ صَٔظاو ٔ َع ًُ أَبٔي الزِّىَاز ًٔ بِ يِّ َقاَل أَِخبََرىَا َعِبُس الزَِّحَن ٔ ًُ الْسَّ ًِ َعائَٔظَة َقاَلِت ُنِيُت ثََيا َصيَّازُ بِ يطٔ َع

ٌَ َلطُ َطَعْز ؾَ  ًِ إٔىَإئ َواحٕٔس َوکَا ٔ أَغَِتٔشُل أَىَا َوَرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ٔم ة ٌَ اِلَوَِّرَ ٔة َوزُو  ِوَم اِلُحنَّ

رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم افر وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی یہ  سف  ںیم لسغ ایک رکےت افر 

ہ ےھت۔ افر اؿ ےس وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ابؽ ابمرک اےسی وھٹپں ےس وج اکؿ یک ول کت وہا رکےت ںیہ اؿ ےس زاید

 مک ےھت وج ومڈنوھں کت وہےت ںیہ ۔ ینعی ہن زایدہ ےبمل ےھت ہن وھچےٹ ہکلب وتمطس درہج ےک ےھت۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ہیلع فملس ےک رس ابمرک ےک ابولں اک ایبؿوضحر ارکؾ یلص 

     25    حسیث 



 

 

ًِ َقَتاَزَة قَ  ثَىٔی أَبٔي َع ٕ َقاَل َحسَّ ًٔ َحازٔو ٔ بِ ًُ َجزٔیز ثََيا َوصُِب بِ إر َقاَل َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَ َحسَّ ـَ کَا اَل ُقِلُت ألَىَٕص َنِي

ٌَ یَِبلُُؼ َطَعزُُظ َطِحَنَة أُذُىَِيطٔ  َطَعزُ َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ِبٔم کَا ًِ بٔاِلَحِعٔس َوال بٔالشَّ  َقاَل َلِه َیهُ

رضحت  ساء رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس وتمطس ااقلۃم ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک دفونں اشونں اک درایمین ہصح 

 ۔فعیس اھت۔ آپ ےک ابؽ اکونں یک ولکت وہےت ےھت

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک رس ابمرک ےک ابولں اک ایبؿ

     26    حسیث 

اتقدہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ، ہک ںیم ےن رضحت اسن ےس وپاھچ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابؽ ابمرک ےسیک ےھت۔ 

 اوہنں ےن رفامای ہک ہن ابلکل دیچیپہ ہن ابلکل ےلھک وہےئ ہکلب وھتڑی یس دیچیپیگ افر رگنھگایہل ت  ےئل وہےئ ےھت وج اکونں یک ول کت ےتچنہپ

 ےھت۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک رس ابمرک ےک ابولں اک ایبؿ

     27    حسیث 

ًٔ أَبٔي عُ  ًُ َیِحٌَی بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَيا ِّيُّ َقاَل َحسَّ ًِ أُوِّ َصاىٕٔئ  َنَز اِلَنک ًِ ُمَحاصٕٔس َع ًٔ أَبٔي ىَحٔيٕح َع ًٔ ابِ عَُيِيَيَة َع

 بِٔئت أَبٔي كَالٕٔب َقاَلِت َقٔسَو َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َمهََّة َقِسَمّة َوَلُط أَِربَُع غََسائٔزَ 



 

 

 رفامیت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ک تت ےک دعب اکی رمہبت ہکم رکمہم رشتفی الےئ وت آپ اؾ اہین ریض اہلل اعتیل اہنع

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ابؽ ابمرک اچر ےصح ڈنیمویھں ےک وطر رپ وہ رےہ ےھت۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک رس ابمرک ےک ابولں اک ایبؿ

     28    حسیث 

 ًِ ًِ ثَابٕٔت اِلبَُيانٔيِّ َع ٕ َع ًِ َمِعَنز ًُ اِلُنَباَرٔک َع ثََيا َعِبُس اهللٔ بِ ًُ َنِْصٕ َقاَل َحسَّ ثََيا ُسَویُِس بِ ٌَّ َطَعَز َرُسؤل اهللٔ ػلي أَ  َحسَّ ىَٕص أَ

ٔلَي أَِنَؼأف أُذُىَِيطٔ  ٌَ إ  اهلل عليط وسله کَا

 رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابؽ ابمرک فصن اکونں کت وہےت ےھت۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک رس ابمرک ےک ابولں اک ایبؿ

     29    حسیث 

ًٔ ال ًٔ یَزٔیَس َع ًِ یُوىَُص بِ ًُ اِلُنَباَرٔک َع ثََيا َعِبُس اهللٔ بِ ًُ َنِْصٕ َحسَّ ثََيا ُسَویُِس بِ ًُ َعِبٔس اهللٔ َحسَّ ثََيا عُبَِيُس اهللٔ بِ زُّصِزٔيِّ َقاَل َحسَّ

ٌَ َيَِفٔ  ُنو ٌَ اِلُنِْشٔ ٌَ ُيِشٔسُل َطَعَزُظ َوکَا ٌَّ َرُسوَل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله کَا َ ًٔ َعبَّإض أ ًٔ ابِ ًٔ عُتَِبَة َع ٌَ ُرُؤوَسُضِه بِ ُقو

ٌَ ُرُؤوَس  ٔهَتأب ُيِشسٔلُو ِْ ٌَ أَصُِل ا َم َرُسوُل اهللٔ َوکَا ٔهَتأب ؾمَْٔي َلِه یُِؤَمزِ ؾٔيطٔ بَٔظِيٕئ ثُهَّ ََّرَ ِْ ٌَ یُٔحبُّ ُمَواَؾَكَة أَصِٔل ا ُضِه َوکَا

 ػلي اهلل عليط وسله َرأَِسطُ 



 

 

 رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل امہنع رفامےت ںیہ ، وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس افًال ابولں وک ریغب امگن اکنؽ ےک فےسی یہ وھچڑ دای

رکےت ےھت۔ اس یک فہج ہی یھت ہک رشمنیک امگن اکنال رکےت ےھت افر الہ اتکب ںیہن اکنےتل ےھت۔ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس 

ر ںیم نج ںیم وکیئ مکح انزؽ ںیہن وہات اھت الہ اتکب یک وماتقف وک دنسپ رفامےت ےھت ۔ نکیل اس ےک دعب ہی وسنمخ وہ ایگ ادتباء اؿ اوم

 اس ےئل وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اخمتفلِ الہ اتکب رکےن ےگل۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک رس ابمرک ےک ابولں اک ایبؿ

     30    حسیث 

إر َقاَل َحسَّ  ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًٔ أَبٔي ىَحٔيٕح َع ًٔ ابِ ِّيِّ َع ًٔ ىَاؾٕٔع اِلَنک ًِ إٔبَِزاصٔيَه بِ ًُ َمِضٔسٓيٕ َع ًٔ بِ ثََيا َعِبُس الزَِّحَن

ًِ أُوِّ َصاىٕٔئ َقاَلِت َرأَیُِت َرُسوَل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َذا َؿَؿائَٔز أَِربَٕع   ُمَحاصٕٔس َع

  ںیم ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس وک اچر ؤوسیؤں فاال داھکی۔اؾ اہین ریض اہلل اعتیل اہنع رفامیت ںیہ ہک

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

  

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابولں ںیم اھگنک رکےن اک ایبؿ۔

  ایبؿوضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابولں ںیم اھگنک رکےن اک ایبؿ۔

     31    حسیث 

 ًِ ًِ أَبٔيطٔ َع َوَة َع ًٔ َُعِ ًِ صَٔظاؤ بِ حسثيا إسحام بً موسٰی األنؼاري حسثيا َمِعً بً عيسی حسثيا مالک بً أىص َع



 

 

ُل َرأَِض َرُسؤل اهللٔ   ػلي اهلل عليط وسله َوأَىَا َحائْٔف َعائَٔظَة َقاَلِت ُنِيُت أَُرجِّ

رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابولں ںیم اھگنک رکیت یھت، احالہکن ںیم احہضئ 

 وہیت یھت۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابولں ںیم اھگنک رکےن اک ایبؿ۔

     32    حسیث 

ٌَ صُ  ًٔ أَبَا ًِ َیزٔیَس بِ ًُ َػبٔيٕح َع ثََيا الزَّبٔيُع بِ ثََيا َونٔيْع َقاَل َحسَّ ًُ عٔيَسی َقاَل َحسَّ ـُ بِ ثََيا یُوُس ًٔ َحسَّ ًِ أَىَٔص بِ َو الزََّقأشیُّ َع

 ٔ یَح لِٔحَيت ًَ َرأِٔسطٔ َوَتِْسٔ ٌَ َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله یُهِْٔرُ َزصِ ٌَّ ثَِوبَُط ثَِوُب َمالٕٔک َقاَل کَا َ َّی َنأ طٔ َویُهِْٔرُ اِلكَٔياَع َحً

 َزیَّإت 

رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ، ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اےنپ رس ابمرک رپ ارثک لیت اک اامعتسؽ رفامےت ےھت 

 اکی اڑپا ڈاؽ ںای رکےت ےھت وج لیت ےک رثکت اامعتسؽ افر اینپ داڑیھ ابمرک ںیم ارثک یھگنک ایک رکےت ےھت۔ افر اےنپ رس ابمرک رپ

 ےس ااسی وہات اھت  ےسی یلیت اک اڑپا وہ۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابولں ںیم اھگنک رکےن اک ایبؿ۔

     33    حسیث 



 

 

ًِ أَبٔيطٔ عَ  ِعَثأئ َع ًٔ أَبٔي الظَّ ًٔ األَِطَعٔث بِ ثََيا أَبُو األَِحَؤؾ َع يِّ َقاَل َحسَّ ٔ ًُ الْسَّ ثََيا َصيَّازُ بِ ًِ َعائَٔظَة َحسَّ وٕم َع ًِ َمِْسُ

ٌَ َرُسولُ  ٌِ کَا ٔ َل َوفٔي اىِتَٔع  َقاَلِت إ لٔطٔ إَٔذا َتَزجَّ َز َوفٔي َتَزجُّ ٔ إَٔذا َتَلضَّ ًَ فٔي كُُضورٔظ ََّينُّ الٔطٔ إَٔذا اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َليُحٔبُّ الت

 اىَِتَعَل 

  ےننہ ںیم رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اےنپ فوض رکےن ںیم ، یھگنک رکےن ںیم، وجات

 )رغض رہ ارم ںیم( داںیئ وک دقمؾ رےتھک ےھت، ینعی ےلہپ داںیئ اجبن اھگنک رکےت رھپ ابںیئ اجبن۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

  ہیلع فملس ےک ابولں ںیم اھگنک رکےن اک ایبؿ۔وضحر ادقس یلص اہلل

     34    حسیث 

ًِ َعِبسٔ  ًٔ َع ًٔ اِلَحَش ٌَ َع ا ًٔ َحشَّ ًِ صَٔظاؤ بِ ًُ َسٔعيٕس َع ثََيا َیِحٌَی بِ إر َقاَل َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٕل َقاَل َحسَّ ًٔ ُمَػؿَّ  اهللٔ بِ

 ًٔ ٔل إأل غٔبًّا ىََهي َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ع ََّرجُّ  الت

 دبع اہلل لفغم ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ، ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یھگنک رکےن وک عنم رفامےت ےھت۔ رگم اگےہ اگبےہ۔

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

  

  فملس یک ریست اک ایبؿوضحر یلص اہلل ہیلع :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابولں ںیم اھگنک رکےن اک ایبؿ۔

     35    حسیث 

ًِ أَبٔي ا ًٔ أَبٔي َخالٕٔس َع ًِ َیزٔیَس بِ ٕب َع ًُ ََحِ م ؤ بِ ثََيا َعِبُس الشَّ َؾَة َقاَل َحسَّ ًُ ََعَ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ًِ حُ َحسَّ َنِيسٔ ِلَعم ٔئ األَِوزٔيِّ َع



 

 

ٌَ یَ  ٌَّ الئَّيیَّ ػلي اهلل عليط وسله کَا ًِ أَِػَحأب الئَّيیِّ ػلي اهلل عليط وسله أَ ًِ َرُجٕل ٔم ًٔ َع ًٔ َعِبٔس الزَِّحَن ُل غٔبًّابِ  تََرجَّ

 دیمح نب دبع ارلنمح اکی احصیب ےس لقن رک ےت ںیہ ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فملس اگےہ اگبےہ یھگنک ایک رکےت ےھت۔

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

  

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک دیفس ابؽ اجےن اک ذرک

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک دیفس ابؽ اجےن اک ذرک

     36    حسیث 

 َ ًِ َقَتاَزَة َقاَل ُقِلُت أل اْو َع إر َقاَل أَِخبََرىَا أَبُو َزاُوَز َقاَل أَِخبََرىَا َصنَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َب َحسَّ ـَ ًٔ َمالٕٔک َصِل َخ ىَٔص بِ

ٌَ َطِيّبا فٔي ُػِسغَِيطٔ  ََّنا کَا َهَتٔه َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َقاَل َلِه یَِبلُِؼ َذلَٔک إٔى ِْ َب بٔاِلٔحيَّأئ َوا ـَ ًِ أَبُو بََِکٕ َخ ٔه َْ  َو

اتقدہ ےتہک ںیہ، ہک ںیم ےن رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس وپاھچ، ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اضخب ایک رکےت ےھت۔ اوہنں 

اضخب یک ونتب آیت۔ دیفسی وضحر ادقس ےن رفامای ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابولں یک دیفسی اس دقمار یہ وک ہن یچنہپ یھت ہک 

م ےس اضخب 

 

کت

یلص اہلل ہیلع فملس ےک رصػ دفونں ویٹپنکں ںیم وھتڑی یس یھت، اہتبل رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل ہنع انح افر 

 رفامای رک ےت ےھت۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک دیفس ابؽ اجےن اک ذرک

     37    حسیث 



 

 

 ًِ ًِ ثَابٕٔت َع ٕ َع ًِ َمِعَنز أم َع ثََيا َعِبُس الزَّزَّ ًُ ُموَسی َقاال َحسَّ ًُ َمِيُؼوٕر َوَیِحٌَی بِ ثََيا إِٔسَحاُم بِ َما َعَسِزُت فٔي أَىَٕص َقاَل  َحسَّ

اَئ  ـَ َة َطَعَزّة بَِي  َرأِٔض َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َولِٔحَيتٔطٔ إأل أَِربََع َعِْشَ

رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ، ںیم ےن وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک رس ابمرک افر داڑیھ رشفی ںیم وچدہ ےس 

 زادئ دیفس ابؽ ںیہن ےنگ۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک دیفس ابؽ اجےن اک ذرک

     38    حسیث 

ٕب َقاَل  ًٔ ََحِ ًِ ٔسَنأک بِ ثََيا ُطِعَبُة َع َّی َقاَل أَِخبََرىَا أَبُو َزاُوَز َقاَل َحسَّ ًُ اِلُنَثى ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَ َسُنَزَة َوَقِس َحسَّ  َسنِٔعُت َجابَٔز بِ

 ًَ ٌَ إٔذَا َزَص َّي اهللُ َعَلِيطٔ َوَسلَّه َؾَكاَل کَا ًِ َطِئب َرُسؤل اهللٔ َػل ًِ ُرئَٔي ٔمِيطُ  ُسئَٔل َع ٔ َرأَِسطُ َلِه یَُز ٔمِيطُ َطِيْب َوإٔذَا َلِه یَِسص

 َطِيْئ 

رضحت اج س ےس یسک ےن وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک دیفس ابولں ےک ابرے ںیم وساؽ ایک وت اوہنں ےن رفامای ہک بج وضحر 

  وہےت ےھت۔ فرہن ھچک دیفسی  ںیہ  ںیہ وسحمس وہیت یھت۔ادقس یلص اہلل ہیلع فملس لیت اک اامعتسؽ رفامےت ےھت وت فہ وسحمس ںیہن

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک دیفس ابؽ اجےن اک ذرک

     39    حسیث 



 

 

یٕک عَ  ًِ ََشٔ ًُ آَزَو َع ثََيا َیِحٌَی بِ هُوفٔيُّ َقاَل َحسَّ ِْ ٔهِيسٔيُّ ا ِْ ًٔ اِلَولٔئس ا ًُ َعِنزٔو بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًٔ عَُنَز َع ًِ عُبَِئس اهللٔ بِ

ٌَ َطِيُب َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عل ََّنا کَا ًٔ عَُنَز َقاَل إٔى ًِ َعِبٔس اهللٔ بِ اَئ ىَاؾٕٔع َع ـَ ًَ َطَعَزّة بَِي ی ًِ عِْٔشٔ  يط وسله ىَِحّوا ٔم

 انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ، ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک دیفس ابؽ رقتابی سیب ےھت

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

  

 ہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿوضحر یلص ا :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک دیفس ابؽ اجےن اک ذرک

     40    حسیث 

ًِ أَبٔي إِٔسحَ  ٌَ َع ًِ َطِيَبا ٕ َع ًُ صَٔظاو ثََيا ُمَعاؤَیُة بِ ًُ اِلَعم ٔئ َقاَل َحسَّ ُس بِ یِٕب ُمَحنَّ ثََيا أَبُو ُْکَ ًٔ َحسَّ ًٔ ابِ َمَة َع ًِ عَِٔکٔ اَم َع

ِنُص  بَّإض َقاَل َقاَل أَبُو بََِکٕ َیا َرُسوَل اهللٔ َقِس ٔطِبَت َقاَل َطيَّبَِتىٔی صُوْز َواِلَواقَٔعُة َواِلُنزَِسم ُت َوَعهَّ عَ  ٌَ َوإَٔذا الظَّ َیَتَشائَلُو

 ُنوَِّرِت 

 ای روسؽ اہلل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ، ہک رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل ہنع ےن رعض ایک ہک

 فملس وبڑےھ وہ ےئگ )اس یک ایک فہج ؟ احالہکن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ادتعاؽ اس اک یضتقم اھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

اؿ رےتہ(۔ وضحر یلص اہلل ہیلع وجاؿ یہ رےتہ ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رمع رشفی اک یضتقم ہی اھت ہک آپ اس فتق کت وج

س وکرت، اؿ وسروتں 

م

 

لش

 اذا ا

ہ

سا ولئؿ ، وسرئ

 

 مع ی ی

ہ

 رمالست، وسرئ

ہ

 فاہعق، وسرئ

ہ

 وہد، وسرئ

ہ

فملس ےن اراشد رفامای ہک ےھجم وسرئ

 ےن وبڑاھ انب دای۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک دیفس ابؽ اجےن اک ذرک



 

 

     41    حسیث 

 ًِ ًِ أَبٔي إِٔسَحاَم َع ًٔ َػالٕٔح َع ًِ َعلٔيِّ بِ ًُ بِْٔشٕ َع ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ َونٔيٕع َقاَل َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَيا َة َقاَل َقالُوا یَا أَبٔي ُجَحِيؿَ َحسَّ

 َرُسوَل اهللٔ ىََزاَک َقِس ٔطِبَت َقاَل َقِس َطيَّبَِتىٔی صُوْز َوأََخَواتَُضا

 ی فہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ۔ ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ ھچک فعض فہریہ ارث، ڑباھےپ اک
ج
ح

 اوب 

 وہد یسیج وسروتں ےن فیعض رک دای۔وسحمس وہےن اگل ۔ وضحریلص اہلل 

ہ

 ہیلع فملس ےن رفامای ہک ےھجم وسرئ

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک دیفس ابؽ اجےن اک ذرک

     42    حسیث 

 ًٔ ًٔ إَٔیازٔ بِ ٕ َع ًٔ عَُنيِر ًِ َعِبٔس اِلَنلٔٔک بِ ٌَ َع ًُ َػِؿَوا ثََيا ُطَعِيُب بِ ٕ َقاَل َحسَّ ًُ حُِحز ثََيا َعلٔيُّ بِ ًِ أَبٔي رِٔمَثَة  َحسَّ َلكٔيٕم اِلٔعِحلٔيِّ َع

َِّئِمِّ َتِئه الزَّبَأب َقاَل أََتِيُت الئَّيیَّ ػلي اهلل عليط وس ا َرأَیُِتطُ صََذا ىَٔيیُّ اهللٔ الت ًْ لٔي َقاَل َؾأََریُِتطُ َؾُكِلُت َلنَّ له َوَمعٔي ابِ

ِيُب َوَطِيبُُط أَِحَنزُ  ٌٔ َوَلُط َطَعْز َقِس َعم ُظ الظَّ ا ٌٔ أَِخَْضَ  ػلي اهلل عليط وسله َوَعَلِيطٔ ثَِوبَا

ےئل وہےئ وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک مدتم ںیم احرض وہا ۔ اوب رہثم یمیت ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ، ہک اےنپ ےٹیب وک اسھت 

ولوگں ےن ےھجم وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابرے ںیم التبای )ہک ہی رشتفی رفام ںیہ اغًابل ہی ےلہپ ےس اچہپےتن ہن وہں ےگ۔( ںیم ےن 

 اہلل ہیلع فآہل فملس اہلل ےک ن ے یبن ںیہ ۔ اس فتق وضحر یلص وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی وت ےھجم ہی انہک ڑپا ہک فایعق آپ یلص

اہلل اہلل ہیلع فملس دف زبس اڑپے ےنہپ وہےئ ےھت )ینعی وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک یگنل یھب زبس یھت افر اچدر یھب زبس یھت( افر آپ یلص 

  فہ ابؽ رسخ ےھتہیلع فآہل فملس ےک دنچ ابولں رپ ڑباھےپ ےک آاثر اغبل وہ ےئگ ےھت نکیل

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

  



 

 

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک دیفس ابؽ اجےن اک ذرک

     43    حسیث 

ًِ ٔسنَ  ًُ َسَلَنَة َع ازُ بِ ثََيا َحنَّ ٌٔ َقاَل َحسَّ ِعَنا ًُ اليُّ یُِخ بِ ثََيا َُسَ ًُ َمئيٕع َقاَل َحسَّ ثََيا أَِحَنُس بِ ٕب َقاَل قٔيَل َحسَّ ًٔ ََحِ أک بِ

 ٔ ًِ ف ٌَ فٔي َرأِٔض َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َطِيْب َقاَل َلِه یَهُ ًٔ َسُنَزَة أَکَا ٔ بِ ي َرأِٔض َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط لَٔحابٔز

 ًُ صِ ًَّ السُّ ًَ َواَراصُ َص ٔم َرأِٔسطٔ إَٔذا ازَّ  وسله َطِيْب إأل َطَعَزاْت فٔي َمَِفٔ

رضحت اج س ریض اہلل اعتیل ہنع ےس یسک ےن وپاھچ ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےک رس ابمرک ںیم دیفس ابؽ ےھت؟ اوہنں ےن اہک ہک 

 گن رپ ےھت وج لیت اگلےن یک اح ت ںیم اظرہ ںیہن وہےت ےھت۔رصػ دنچ ابؽ ام

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

  

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اضخب رفامےن اک ذرک

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ہیلع فملس ےک اضخب رفامےن اک ذرک وضحر ادقس یلص

     44    حسیث 

 ًٔ ٔ بِ ًٔ إَٔیاز ٕ َع ًُ عَُنيِر ثََيا َعِبُس اِلَنلٔٔک بِ ثََيا صَُظِيْه َقاَل َحسَّ ًُ َمئيٕع َقاَل َحسَّ ثََيا أَِحَنُس بِ َلكٔيٕم َقاَل أَِخبََرنٔي أَبُو رِٔمَثَة َحسَّ

ًٕ لٔي َؾَكاَل ابِيَُک َصَذا َؾكُ  َ یَِحىٔی َعَلِيَک َوال َقاَل أََتِيُت َرُسوَل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َمَع ابِ ِلُت َنَعِه أَِطَضُس بٔطٔ َقاَل ال

ًُ َطِيٕئ ُرؤَي فٔي صََذا اِلَبأب َوأَؾِ  ِيَب أَِحَنزََقاَل أَبُو عٔيَسی صََذا أَِحَش ٌَّ الزَُّواَیأت َتِحىٔی َعَلِيطٔ َقاَل َوَرأَیُِت الظَّ َ َْسُ أل

َّي اهللُ عَ  ٌَّ الئَّيیَّ َػل ٔحيَحَة أَ َِّئِمُّ الؼَّ ٔبٓٔيٕ الت ًُ َیِْر ِيَب َوأَبُو رِٔمَثَة اِسُنُط رَٔؾاَعُة بِ َه َلِه یَِبلُٔؼ الظَّ  َلِيطٔ َوَسلَّ



 

 

اوب رہثم ےتہک ںیہ ، ہک ںیم وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک مدتم ںیم اےنپ ڑلےک وک اسھت ےل رک احرض وہا وت وضحر یلص اہلل ہیلع 

ا ہ اٹ ےہ۔ ںیم ےن رعض ایک ہک اہں رضحتی ہی ریما ہ اٹ ےہ ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےک وگاہ فملس ےن رفامای ہک ایک ہی ریت

 رںیہ ۔ وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اس یک انجتی اک دبہل اس رپ ںیہن )افدئہ ںیم اس یک فاضتح آےئ یگ( اوب رہثم ےتہک ںیہ،

 فملس ےک ضعب ابولں وک رسخ داھکی۔ اامؾ رتذمی ےتہک ںیہ ، ہک اضخب ےک ابرے ںیم ہی ہک اس فتق ںیم ےن وضحر یلص اہلل ہیلع

 دحثی بس ےس زایدہ حیحص افر فاحض ےہ۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 ر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اضخب رفامےن اک ذرکوضح

     45    حسیث 

ًٔ َمِوَصٕب َقاَل ُسئَٔل أَبُو صَُزیِزَ  ٌَ بِ ًِ عُِثَنا یٕک َع ًِ ََشٔ ثََيا أَبٔي َع ًُ َونٔيٕع َقاَل َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَيا َب َرُسوُل اهللٔ َحسَّ ـَ َة َصِل َخ

ًٔ َمِوَصٕب َؾَكاَل  َقاَل  ػلي اهلل عليط وسله َقاَل َنَعِه  ًٔ َعِبٔس اهللٔ بِ ٌَ بِ ًِ عُِثَنا أَبُو عٔيَسی َوَرَوي أَبُو َعَواىََة َصَذا اِلَحٔسیَث َع

ًِ أُوِّ َسَلَنةَ   َع

 رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس یسک ےن وپاھچ ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےن اضخب ایک؟ اوہنں ےن اہک ہک اہں ایک۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اضخب رفامےن اک ذرک

     46    حسیث 

ًٔ َلكٔيٕم  ًِ إٔیَازٔ بِ ًِ أَبٔي َجَيإب َع ًُ ُز َِّاَرَة َع ٌَ َقاَل أَىَِبأَىَا اليَِّْضُ بِ ًُ َصاُرو ثََيا إٔبَِزاصٔيُه بِ ًٔ  َحسَّ ًٔ اِلَحِضَسَمةٔ اِمَزأَةٔ بِْٔشٔ ابِ َع



 

 

ًِ بَ  ُد ٔم ِيتٔطٔ َیِيُؿُف َرأَِسُط َوَقٔس اغَِتَشَل َوبَٔزأِٔسطٔ َرِزْع اِلَدَؼأػيَّةٔ َقاَلِت أَىَا َرأَیُِت َرُسوَل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله یَِْخُ

ِيُذ  ًِ حٔيَّإئ أَِو َقاَل َرِزؽْ َطکَّ فٔي َصَذا الظَّ  ٔم

ذہم وج ریشب نب اصخہیص یک ویبی ںیہ فہ رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن وضحر یلص اہلل ہیلع فملس وک اکمؿ ےس ابرہ رشتفی الےت وہےئ داھکی 

 

ج  

 ہیلع فملس ےن لسغ رفام راھک اھت، اس ےئل رس ابمرک وک  ڑاڑ رےہ ےھت۔ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رس ہک وضحر یلص اہلل

 ابمرک رپ انح اک ارث اھت۔

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

  

 ت اک ایبؿوضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریس :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اضخب رفامےن اک ذرک

     47    حسیث 

ًُ َسَلَنةَ  ازُ بِ ثََيا َحنَّ ًُ َعأػٕه َقاَل َحسَّ ثََيا َعِنزُو بِ ًٔ َقاَل َحسَّ ًُ َعِبسٔ الزَِّحَن ثََيا َعِبُس اهللٔ بِ ًِ أَىَٕص  َحسَّ ثََيا حَُنِيْس َع َقاَل َحسَّ

وبّا َقاَل َرأَیُِت  ـُ  َطَعَز َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َمِد

 رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ، ہک ںیم ےن وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وک ابولں وک اضخب ایک وہا داھکی۔

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

  

 ر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک رُسہم اک ایبؿوضح

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک رُسہم اک ایبؿ

     48    حسیث 



 

 

 َ ث ًُ ُموَسی َقاَل َحسَّ ثََيا عُبَِيُس اهللٔ بِ يُّ َقاَل َحسَّ بَّأح اِلَضأطِٔمُّ اِلَبِْصٔ ًُ الؼَّ ثََيا َعِبُس اهللٔ بِ ًٔ َحسَّ ٔ بِ ًِ َعبَّاز ائٔيُل َع َيا إَِٔسَ

ٌَ َقاَل َحسَّ  ًُ َصاُرو ثََيا یَزٔیُس بِ ٕ َقاَل َحسَّ ًُ حُِحز ثََيا َعلٔيُّ بِ ًٔ َمِيُؼوٕر (ح) َوَحسَّ ًٔ ابِ َمَة َع ًِ عَِٔکٔ ًُ َمِيُؼوٕر َع ثََيا َعبَّازُ بِ

ٌِ یََياَو بٔاإلٔثِنٔسٔ ثمَ ثّا فٔي کُلِّ َعيِٕن َو  ٌَّ َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله یَهَِتحُٔل َقِبَل أَ ٌَ َعبَّإض َقاَل کَا ًُ َصاُرو َقاَل یَزٔیُس بِ

ٌَّ الئَّيیَّ ػلي اهلل علي ٔ  ط وسله کَاىَِت َلطُ ُمهُِحَلْة یَهَِتٔحُل ٔمِيَضا عِٔيَس اليَِّوؤ ثمَ ثّا فٔي کُلِّ َعيِٕن فٔي َحٔسیثٔطٔ إ

انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ، ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وسےن ےس لبق رہ آھکن ںیم نیت السیئ ادمث ےک رسہم یک 

یہ ےس وقنمؽ ےہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس اکی رسہم داین یھت۔  ڈاال رکےت ےھت افر اکی رفاتی ںیم انب ابعس

 سج ےس وسےن ےک فتق نیت نیت السیئ آھکن ںیم ڈاال رکےت ےھت۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک رُسہم اک ایبؿ

     49    حسیث 

ًٔ الِ  ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًٔ إِٔسَحاَم َع ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًُ یَزٔیَس َع ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ َمئيٕع َقاَل َحسَّ ثََيا أَِحَنُس بِ ٕ صُوَ َحسَّ ًِ َجابٔز ًُ  ُنِيَهٔسرٔ َع ابِ

َُّط َیِحلُو اِلَبَْصَ  ِعزَ َعِبٔس اهللٔ َقاَل َقاَل َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َعَلِيهُِه بٔاإلٔثِنٔٔس عِٔيَس اليَِّوؤ َؾإٔى   َویُِيبُٔت الظَّ

رسہم رضفر ڈاال رکف۔ فہ اگنہ رضحت اج س ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ، ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای ہک ادمث اک 

 وک رفنش یھب رکات ےہ افر ںیکلپ یھب وخب ااگات ےہ۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ؿوضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک رُسہم اک ایب

     50    حسیث 

ًٔ ُخَثِيٕه عَ  ٌَ بِ ًٔ عُِثَنا ًِ َعِبسٔ اهللٔ بِ ٔل َع َـّ ًُ اِلُنَؿ ثََيا بِْٔشُ بِ ًُ َسٔعيٕس َقاَل َحسَّ ثََيا ُقتَِيَبُة بِ ًٔ َحسَّ ًٔ ابِ ٕ َع ًٔ ُجَبيِر ًِ َسٔعئس بِ

ٌَّ َخيَِر أَِنَحأْهُُه اإلٔثِنُٔس یَ  ٔ ِعزَ َعبَّإض َقاَل َقاَل َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله إ  ِحلُو اِلَبَْصَ َویُِيبُٔت الظَّ

انب ابعس ریض اہلل اعتیل امہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع ےن ہی اراشد رفامای ہک اہمترے بس رسومں ںیم رسہم ادمث 

 رتہبنی رسہم ےہ آھکن وک یھب رفینش اچنہپات ےہ افر ںیکلپ یھب ُااگات ےہ ۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک رُسہم اک ایبؿ

     51    حسیث 

ثََيا أَبُو َعأػ  يُّ َقاَل َحسَّ ًُ اِلُنِشَتنٔزِّ اِلَبِْصٔ ثََيا إٔبَِزاصٔيُه بِ ًٔ عَُنَز َقاَل َقاَل َحسَّ ًٔ ابِ ًِ َسالٕٔه َع ًٔ َعِبسٔ اِلَنلٔٔک َع ٌَ بِ ًِ عُِثَنا ٕه َع

ِعزَ  َُّط یَِحلُو اِلَبَْصَ َویُِيبُٔت الظَّ  َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َعَلِيهُِه بٔاإلٔثِنٔٔس َؾإٔى

 فملس ےس ن ی لقن ایک ہک ادمث رضفر ڈاال رکف فہ اگنہ وک یھب رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن یھب وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع

 رفنش رکات ےہ ںیکلپ یھب ااگات ےہ۔

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

  

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابلس اک ذرک



 

 

  یک ریست اک ایبؿوضحر یلص اہلل ہیلع فملس :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابلس اک ذرک

     52    حسیث 

ًُ حَُبإب  ًُ ُموَسی َوأَبُو تَُنِيَلَة َوَزیُِس بِ ُل بِ ـِ ثََيا اِلَؿ ًُ حَُنِيٕس الزَّازٔيُّ َقاَل َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َخالٕٔس َحسَّ ًٔ بِ ًِ َعِبٔس اِلُنِؤٔم  َع

ٔلَي َيأب إ ٌَ أََحبَّ الثِّ ًِ أُوِّ َسَلَنَة َقاَلِت کَا ًٔ بَُزیَِسَة َع ًِ َعِبٔس اهللٔ بِ ثََيا َعلٔيُّ  َع َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله اِلَكنٔيُؽ َحسَّ

 ًِ ًٔ بَُزیَِسَة َع ًِ َعِبٔس اهللٔ بِ ًٔ َخالٕٔس َع ًٔ بِ ًِ َعِبٔس اِلُنِؤٔم ًُ ُموَسی َع ُل بِ ـِ ثََيا اِلَؿ ٕ َقاَل َحسَّ ًُ حُِحز ٌَ بِ  أُوِّ َسَلَنَة َقاَلِت کَا

ٔلَي َرُسؤل اهللٔ  َيأب إ   ػلي اهلل عليط وسله اِلَكنٔيُؽ أََحبَّ الثِّ

 رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع ےس وقنمؽ ےہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس بس اڑپفں ںیم رکےت وک زایدہ دنسپ رفامےت ےھت۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابلس اک ذرک

     53    حسیث 

 ًِ ًٔ َخالٕٔس َع ًٔ بِ ًِ َعِبسٔ اِلُنِؤٔم ثََيا أَبُو تَُنِيَلَة َع ًُ أَیُّوَب اِلَبِػَسازٔيُّ َقاَل َحسَّ ثََيا زٔیَازُ بِ ًٔ بَُزیَِسَة عَ َحسَّ ًِ َعِبسٔ اهللٔ بِ طٔ َع ًِ أَمِّ

ٔلَي َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َیِلَبُشطُ اِلَكنٔيُؽ  َيأب إ ٌَ أََحبَّ الثِّ ًُ أَیُّوَب فٔي  أُوِّ َسَلَنَة َقاَلِت کَا َقاَل َصهََذا َقاَل زٔیَازُ بِ

ًِ أُوِّ َسَلَنَة َوَصَهَذ  طٔ َع ًِ أَمِّ ًٔ بَُزیَِسَة َع ًِ َعِبٔس اهللٔ بِ ًٔ أَیُّوَب َحٔسیثٔطٔ َع ًِ أَبٔي تَُنِيَلَة ٔمِثَل رَٔوایَةٔ زٔیَازٔ بِ ا َرَوي غَيِرُ َواحٕٔس َع

طٔ َوصَُو أََػحُّ  ًِ أَمِّ  َوأَبُو تَُنِيَلَة َیزٔیُس فٔي َصَذا اِلَحٔسیٔث َع

ےک ےئل بس اڑپفں ںیم  اؾ ہملس ریض اہلل امہنع ےس ضعب ولوگں ےن ہی یھب لقن یک ےہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وک  ےننہ



 

 

 ےس رکہت دنسپ اھت۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابلس اک ذرک

     54    حسیث 

ثََيا َعِبُس اهللٔ  ًَ َحسَّ ًِ بَُسیِٕل َيِعىٔی ابِ ثَىٔی أَبٔي َع ٕ َقاَل َحسَّ ًُ صَٔظاو ثََيا ُمَعاذُ بِ ًٔ اِلَححَّأد َقاَل َحسَّ ٔس بِ ًُ ُمَحنَّ َة  بِ َمِيَْسَ

ٌَ ُنهُّ َقنٔئؽ َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل ًِ أَِسَناَئ بِٔئت َیزٔیَس َقاَلِت کَا ًٔ َحِوَطٕب َع ٔ بِ ًِ َطِضز ٔلَي الزُِّسؼٔ اِلُعَكِيلٔيَّ َع   عليط وسله إ

 اامسء ریض اہلل اعتیل اہنع رفامیت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک رکہت یک آنیتس ےچنہپ کت وہیت یھت۔

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

  

 ریست اک ایبؿ وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابلس اک ذرک

     55    حسیث 

َوَة بِ  ًِ َُعِ ثََيا ُزَصيِْر َع ثََيا أَبُو نَُعِيٕه َقاَل َحسَّ یِٕث َقاَل َحسَّ ًُ َُحَ إر اِلُحَشيُِن بِ ثََيا أَبُو َعنَّ ًِ َحسَّ ٕ َع ًٔ ُقَظيِر ًٔ َعِبٔس اهللٔ بِ

ًٔ َُقَّ  ٌَّ َقنٔيَؼُط لَ ُمَعاؤَیَة بِ ٔ ًِ ُمزَیَِيَة لٔيَُبائَعُط َوإ ًِ أَبٔيطٔ َقاَل أََتِيُت َرُسوَل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله فٔي َرصِٕم ٔم ُنِلَلْل أَِو َة َع

 َقاَل ز ُِّّٔ َقنٔئؼطٔ ُمِلَلْل َقاَل َؾأَِزَخِلُت یَسٔي فٔي َجِئب َقنٔئؼطٔ َؾَنَشِشُت اِلَداَتَه 

رقة نب اایس رفامےت ںیہ، ہک ںیم وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک مدتم ںیم ہلیبق زمہنی یک اکی امجتع ےک اسھت تعیب ےک 

الھک وہا اھت۔ ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رگابیؿ  777ےئل احرض وہا اھت وت وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک رکہت اک ہمکت



 

 

 ربتاکً رہم وبنت وک وھچا۔ںیم اہھت ڈاؽ رک 

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابلس اک ذرک

     56    حسیث 

ًِ َحبٔئب  ًُ َسَلَنَة َع ازُ بِ ثََيا َحنَّ ٔل َقاَل َحسَّ ـِ ًُ اِلَؿ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ حَُنِيٕس َقاَل َحسَّ ثََيا َعِبُس بِ ًٔ َحسَّ ًٔ اِلَحَش ضٔئس َع ًٔ الظَّ  بِ

ٔهُئ َعلَي أَُساَم  َد َوصَُو یَتَّ ٌَّ الئَّيیَّ ػلي اهلل عليط وسله ََخَ ًٔ َمالٕٔک أَ ًِ أَىَٔص بِ َح بٔطٔ َع يٌّ َقِس َتَوطَّ ًٔ َزیِٕس َعَلِيطٔ ثَِوْب قَِّٔطٔ َة بِ

ًِ َصَذا اِلَحسٔ  ًُ َمٔعيٕن َع ٔل َسأََلىٔی َیِحٌَی بِ ـِ ًُ اِلَؿ ُس بِ ًُ حَُنِيٕس َقاَل ُمَحنَّ َّي بٔضِٔه َوَقاَل َعِبُس بِ ٔلَيَّ َؾَؼل َل َما َجَلَص إ یٔث أَوَّ

ًُ َسَلنَ  ازُ بِ ثََيا َحنَّ ِّيَؾُكِلُت َحسَّ َد نَٔتابٔي َؾَكَبَف َعلَي ثَِوبٔي ثُهَّ َقاَل أَِملٔطٔ َعلَيَّ َؾإٔن ًِ نَٔتابَٔک َؾُكِنُت ألَُِخٔ ٌَ ٔم  َة َؾَكاَل َلِو کَا

أُِت َعَلِيطٔ  ِجُت نَٔتابٔي َؾََقَ ٌِ ال أَِلَكاَک َقاَل َؾأَِمَلِيُتُط َعَلِيطٔ ثُهَّ أََِخَ  أََخاُف أَ

رفامےت ںیہ ، ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس رضحت ااسہم رپ اہسرا اگلےئ وہےئ اکمؿ ںیم  رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع

رشتفی الےئ۔ اس فتق وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس اکی ینمی شقنم اڑپا اھت سج ںیم وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 فی ال رک احصہب وک امنز ڑپاھیئ۔ےٹپل وہےئ ےھت۔ سپ وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ابرہ رشت

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابلس اک ذرک

     57    حسیث 



 

 

ًُ نَ  ثََيا ُسَویُِس بِ ًِ أَبٔي َحسَّ َة َع ًِ أَبٔي َنِْضَ ًٔ إٔیَإض اِلُحَزیِزٔيِّ َع ًِ َسٔعئس بِ ًُ اِلُنَباَرٔک َع ثََيا َعِبُس اهللٔ بِ َسٔعيٕس ِْصٕ َقاَل َحسَّ

اُظ بٔاِسنٔطٔ عَٔناَمّة أَِو َقنٔي ٌَ َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله إَٔذا اِسَتَحسَّ ثَِوبّا َسنَّ ّؼا أَِو رَٔزاّئ ثُهَّ َيُكوُل اِلُدِسرٔيِّ َقاَل کَا

ٔ َوََشِّ  ظ ًِ ََشِّ   َما ُػئَع َلطُ اللَُّضهَّ َلَک اِلَحِنُس َنَنا َنَشِوَتئيطٔ أَِسأَلَُک َخيَِرُظ َوَخيَِر َما ُػئَع َلُط َوأَعُوذُ بَٔک ٔم

ا  ےتنہ وت اراہر ترست ےک وطر رپ اس اک انؾ اوب دیعس مدری ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ، ہک بج وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وکیئ اڑپ

  ااسکل 

  

م کل ادمحل امک وسکت

ھ
لل

ریخہ ےتیل۔ الثم اہلل اعتیل ےن ہی رکہت رمتمح رفامای۔ اےسی یہ امعہم، اچدر فہریہ۔ رھپ ہی داع ڑپےتھ۔ ا

ںیہ ۔ افر اس اڑپے ےک  ےننہ رپ ریتا یہ  فریخ امعنص ہل فاوعذ کب نم رشہ فرش امعنص ہل )رتہمج( اے اہلل ریتے یہ ےئل امتؾ رعتںیفی

رکش ےہ۔ ای اہلل ھجت یہ ےس اس اڑپے یک الھبیئ اچاتہ وہں )ہک رخاب ہن وہ اضعئ ہن وہ( افر اؿ اقمدص یک الھبیئ افر وخیب اچاتہ وہں ۔ 

 رش ےس انپہ اماتگن وہں نج ےک نج ےک ےئل ہی اڑپا انبای ایگ ےہ افر ھجت یہ ےس اس اڑپے ےک رش ےس انپہ اماتگن وہں افر اؿ زیچفں ےک

 ےئل ہی اڑپا انبای ایگ ےہ۔ اڑپے یک الھبیئ  سایئ وت اظرہ ےہ افر سج زیچ ےک ےئل انبای ایگ اس اک بلطم ہی ےہ ہک رگیم، رسدی افر زتنی

افر اس یک  سایئ ہی ےہ ہک  فہریہ سج رغض ےک ےئل انہپ ایگ اس یک الھبیئ ہی ےہ ہک اہلل اعتیل یک راض ںیم اامعتسؽ وہ ابعدت رپ نیعم وہ

 اہلل یک انرفامین ںیم اامعتسؽ وہ، بجع فةکت فہریہ دیپا رکے۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 س اک ذرکوضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابل

     58    حسیث 

ًِ أَ  ًٔ اِلحَُزیِزٔيِّ َع ًُ َمالٕٔک اِلُنزَنٔيُّ َع ثََيا اِلَكأسُه بِ هُوفٔيُّ َقاَل َحسَّ ِْ ًُ یُوىَُص ا ثََيا صَٔظاُو بِ ًِ أَبٔي َسٔعيٕس َحسَّ َة َع بٔي َنِْضَ

ثََيا ُمَحنَّ  ًٔ الئَّيیِّ ػلي اهلل عليط وسله ىَِحَوُظ َحسَّ ثَىٔی أَبٔي اِلُدِسرٔيِّ َع ًُ صَٔظاوٕ َقاَل َحسَّ ثََيا ُمَعاذُ بِ إر َقاَل َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ

ٔلَي َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َیِلَبُشُط اِلحٔ  َيأب إ ٌَ أََحبَّ الثِّ ًٔ َمالٕٔک َقاَل کَا ًِ أَىَٔص بِ ًِ َقَتاَزَة َع  بََرةُ َع

 ر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس وک ینمی شقنم اچدر اڑپفں ںیم زایدہ دنسپدیہ یھت۔رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضح
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 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابلس اک ذرک

     59    حسیث 

ًٔ أَبٔي ُجحَ  ٌٔ بِ ًِ َعِو ٌُ َع ثََيا ُسِؿَيا أم َقاَل َحسَّ ثََيا َعِبُس الزَّزَّ ٌَ َقاَل َحسَّ ًُ غَِيم  ثََيا َمِحُنوزُ بِ ًِ أَبٔيطٔ َقاَل َرأَیُِت َحسَّ ِيَؿَة َع

 َ ٔل ِّي أَىُِوزُ إ َن ٌُ أَُراَصا حٔبََرةّ الئَّيیَّ ػلي اهلل عليط وسله َوَعَلِيطٔ حُلَّْة َحِنَزاُئ َنأ  ي بَزٔیٔل َساَقِيطٔ َقاَل ُسِؿَيا

اوب ہفیحج رفامےت ںیہ ، ہک ںیم ےن وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وک رسخ وجڑا ےنہپ وہےئ داھکی۔ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک 

 ، ہک ںیم  ںاں کت ہ اتھج وہں فہ دفونں لڈنویلں یک کمچ وگای اب ریمے اسےنم ےہ۔ ایفسؿ وج دحثی ےک رافی ںیہ رفامےت ںیہ

 رسخ وجڑا شقنم وجڑا اھت۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابلس اک ذرک

     60    حسیث 

ًٔ اِلبََرأئ  ًِ أَبٔي إِٔسَحاَم َع ائٔيَل َع ًِ إَِٔسَ ًُ یُوىَُص َع ثََيا عٔيَسی بِ وٕ َقاَل َحسَّ ًُ َخِْشَ ثََيا َعلٔيُّ بِ ًٔ َعازٕٔب َقاَل َما َرأَیُِت َحسَّ بِ

ٌِ کَا ٔ ًِ َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله إ ًَ فٔي حُلَّٕة َحِنَزاَئ ٔم ًَ اليَّأض أَِحَش ًِ أََحّسا ٔم یّبا ٔم ُب ََقٔ ُتُط َلَتِْضٔ ىَِت ُجنَّ

 َمِئهبَِيطٔ 

رضحت  ساء ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ، ہک ںیم ےن یھبک یسک رسخ وجڑے فاےل وک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےس زایہ 



 

 

 ۔نیسح ںیہن داھکی۔ اس فتق وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابؽ ابمرک ومڈنوھں ےک رقت  کت ےھت
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 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابلس اک ذرک

     61    حسیث 

ثََيا َعِبُس  إر َقاَل َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔي رِٔمَثَة  َحسَّ ًِ أَبٔيطٔ َع ٕ َع ًُ إٔیَاز ثََيا عُبَِيُس اهللٔ بِ ًُ َمِضٔسٓيٕ َقاَل َحسَّ ًٔ بِ الزَِّحَن

 ٌٔ ا ٌٔ أَِخَْضَ  َقاَل َرأَیُِت الئَّيیَّ ػلي اهلل عليط وسله َوَعَلِيطٔ بُزَِزا

 درںی افڑےھ وہےئ داھکی۔اوب رہثم ےتہک ںیہ ، ہک ںیم ےن وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وک دف زبس اچ

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابلس اک ذرک

     62    حسیث 

 َ ٌَ اِلَعِيب ا ًُ َحشَّ ثََيا َعِبُس اهللٔ بِ ًُ ُمِشلٕٔه َقاَل َحسَّ ٌُ بِ ا ثََيا َعؿَّ ًُ حَُنِيٕس َقاَل َحسَّ ثََيا َعِبُس بِ َتِيطٔ زَُحِيَبَة َحسَّ ًِ َجسَّ رٔيُّ َع

َمَة َقاَلِت َرأَیُِت الئَّيیَّ ػلي اهلل عليط وسله َوَعلَ  ًِ َقِيَلَة بِٔئت َمِْخَ ٌٕ َوَقِس َوعَُلِيَبَة َع ا ِيطٔ أَِسَناُل ُمَليََّتئِن کَاىََتا بٔزَِعََفَ

ْة كَؤیَلْة  ِتطُ َوفٔي اِلَحٔسیٔث قٔؼَّ ـَ  َنَؿ

ہلیق تنب رخمہم ریض اہلل ہنع یتہک ںیہ ہک ںیم ےن وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وک اس احؽ ںیم داھکی ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل 

ںیھت وج زرفعاؿ ںیم ریگن وہںیئ ںیھت ۔ نکیل زرفعاؿ اک وکیئ ارث اؿ رپ ںیہن راہ اھت افر اس دحثی ںیم  فملس ےک اپس دف رپاین ایگنلں



 

 

 اکی وطلی  ہص یھب ےہ۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 ر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابلس اک ذرکوضح

     63    حسیث 

ًٔ ُخَثِيٕه عَ  ٌَ بِ ًٔ عُِثَنا ًِ َعِبسٔ اهللٔ بِ ٔل َع َـّ ًُ اِلُنَؿ ثََيا بِْٔشُ بِ ًُ َسٔعيٕس َقاَل َحسَّ ثََيا ُقتَِيَبُة بِ ًٔ َحسَّ ًٔ ابِ ٕ َع ًٔ ُجَبيِر ًِ َسٔعئس بِ

يُوا ؾٔيَضا َعبَّإض َقاَل َقاَل َرُسوُل اهللٔ  َيأب لَٔيِلبِٔشَضا أَِحَياُؤُنِه َوَنؿِّ ًَ الثِّ ػلي اهلل عليط وسله َعَلِيهُِه بٔاِلبََيأق ٔم

ًِ خَٔيارٔ ثَٔيابٔهُِه  ََّضا ٔم  َمِوَتاُنِه َؾإٔى

اڑپفں وک اایتخر ایک  رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ، ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اراشد رفامےت ںیہ ہک دیفس

 رکف ہک ہی رتہبنی ابلس ںیم ےس ےہ ۔ دیفس اڑپا یہ زدنیگ یک اح ت ںیم اننہپ اچےیہ افر دیفس اڑپے ںیم رمدفں وک دنف رکان اچےیہ۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابلس اک ذرک

     64    حسیث 

ًِ َحبٔئب  ٌُ َع ثََيا ُسِؿَيا ًُ َمِضٔسٓيٕ َقاَل َحسَّ ًٔ بِ ثََيا َعِبُس الزَِّحَن إر َقاَل َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َمِينُ  َحسَّ ًٔ أَبٔي ثَابٕٔت َع ٌٔ بِ و

ََّضا أَ  ًٔ ُجِيُسٕب َقاَل َقاَل َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله اِلَبُشوا اِلبََياَق َؾإٔى ًِ َسُنَزَة بِ ًٔ أَبٔي َطبٔيٕب َع كَِضزُ َوأَكَِيُب بِ

يُوا ؾٔيَضا َمِوَتاُنِه   َوَنؿِّ



 

 

د رفامای ہک دیفس اڑپے انہپ رکف ۔ اس ےئل ہک فہ رمسة نب دنجب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ، ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراش

 زایدہ اپک فاصػ راتہ ےہ افر ایس ںیم اےنپ رمدفں وک انفکای رکف۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

  اہلل ہیلع فملس ےک ابلس اک ذرکوضحر ادقس یلص

     65    حسیث 

ًِ ُمِؼَعٔب  ثََيا أَبٔي َع ًٔ أَبٔي َزائَٔسَة َقاَل َحسَّ یَّا بِ ًُ َزَْکٔ ثََيا َیِحٌَی بِ ًُ َمئيٕع َحسَّ ثََيا أَِحَنُس بِ َة بِٔئت  َحسَّ ًِ َػٔؿيَّ ًٔ َطِيَبَة َع بِ

َد َرُسولُ  ًِ َعائَٔظَة َقاَلِت ََخَ ٕ أَِسوزَ  َطِيَبَة َع ًِ َطَعز  اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َذاَت غََساةٕ َوَعَلِيطٔ ٔمزِْن ٔم

رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل اہنع رفامیت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اکی رمہبت حبص وک اکمؿ ےس ابرہ رشتفی ےل ےئگ وت 

 یھت۔آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دبؿ رپ ایسہ ابولں یک اچدر 

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابلس اک ذرک

     66    حسیث 

ًٔ الظَّ  ًِ أَبٔيطٔ َع ًُ أَبٔي إِٔسَحاَم َع ثََيا یُوىُُص بِ ثََيا َونٔيْع َقاَل َحسَّ ًُ عٔيَسی َقاَل َحسَّ ـُ بِ ثََيا یُوُس ًٔ َحسَّ َوَة بِ ًِ َُعِ ِعٔيیِّ َع

ّة َؿ  ٌَّ الئَّيیَّ ػلي اهلل عليط وسله َلبَٔص ُجبَّّة ُرؤميَّ ًِ أَبٔيطٔ أَ ًٔ ُطِعَبَة َع ئِن اِلُنػٔيَرةٔ بِ هُنَّ ِْ  يَِّكَة ا

 ریغمہ نب ہبعش ےتہک ںیہ ، ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی رفیم ہبج زت  ف  رفام راھک اھت۔ سج یک آںینیتس گنت ںیھت ۔



 

 

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

  

  ےک سگارہ ےک ایبؿ ںیموضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک سگارہ ےک ایبؿ ںیم

     67    حسیث 

ثََيا حناز بً زیس عً أیوب عً محنس بً سيریً قال ُنيَّا عِٔيَس أَبٔي صَُزیَِزَة رضی اهلل ًُ َسٔعيٕس َحسَّ ثََيا ُقتَِيَبُة بِ  عيط َحسَّ

ُم أَبُو صُزَ  َم في أحسصنا َؾَكاَل أَبُو صَُزیَِزَة بَِذ بَِذ یََتَندَّ اٌ َؾَتَندَّ ًِ َنتَّ ٌٔ ٔم َكا ٌٔ ُمَنظَّ ٌٔ َلَكِس َرأَیُِتىٔی َوَعَلِيطٔ ثَِوبَا ا َهتَّ ِْ یَِزَة فٔي ا

ٔ َعائَٔظَة رضی اهلل عيضا َمِػٔظيًّا َعلَيٓ  ٔ َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله وحُِحَزة ِّي ألََٔخُّ ؾمَْٔي بَيَِن ٔمِيبَر ٔن َّّٓ َؾَيحٔيُئ اِلَحانٔي َوإ

ٌٓ بٔي ِجيُوىْا َوَما بٔي ُع رِٔجَلطُ َعلَي عُيُقٔي یَُزي أَ ـَ ٌٕ وَما صو إألَّ اِلحُوعُ  َؾَي  ُجيُو

 افر اکی اچدر یھت فہ دفونں اتکؿ یک ںیھت افر ریگفی 

 

ُ

انب ریسنی ےتہک ںیہ ، ہک  م اکی رمہبت اوبرہریہ ےک اپس ےھت ۔ اؿ رپ اکی نُل

ہک اہلل اہللی آج  رگن ںیم ریگن وہیئ ںیھت ۔ اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےن اؿ ںیم ےس اکی ےس انک اصػ ایک رھپ بجعت ےس ےنہک ےگل

اوبرہریہ اتکؿ ےک اڑپے ےس انک اصػ رکات ےہ افر اکی فہ زامہن اھت ہک بج ںیم ربنم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر رضحت 

اعہشئ ےک رجحہ ےک درایمؿ دشت وھبک یک فہج ےس  ے وہش ڑپا وہا وہات اھت۔ افر ول  ےھجم ونجمں ھجمس رک ریمی رگدؿ وک اپؤں ےس 

ا  ےھجم ونجؿ فہریہ ھچک ںیہن اھت ہکلب دشت وھبک یک فہج ےس ہی اح ت وہ اجیت یھت۔دابےت 

 

 قن
حقی
 ےھت افر 

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

  سگارہ ےک ایبؿ ںیموضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک

     68    حسیث 



 

 

ثََيا جعَف بً سلمْيٌ الـبعي عً مالک بً زیيار قال َما َطبَٔع َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله  ثََيا ُقتَِيَبُة َحسَّ َحسَّ

ـَ قال مالک بً زیيار سألت رجم  مً أصل البازیة ما الـؿـ ؾكال أٌ ٕ َقم َوَلحه إألَّ َعلي ؿَؿ ًِ ُخِبز یتياول مع  ٔم

 الياض

امکل نب دانیر رفامےت ںیہ ، ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن یھبک رفیٹ ےس افر وگتش ےس مکش ریسی ںیہن رفامیئ رگم اح ت 

فف ےک ینعم وپےھچ وت اس ےن ولوگں ےک اسھت اھکےن ےک ینعم 

 

ض
فف۔ امکل نب دانیر ےتہک ںیہ ، ہک ںیم ےن اکی دبفی ےس 

 

ض

 اتبےئ۔

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

  

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ومزہ ےک ایبؿ ںیم

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ومزہ ےک ایبؿ ںیم

     69    حسیث 

 ًٔ ًٔ َعِبٔس اهللٔ َع ٔ بِ ًِ حَُحيِر ًٔ َػالٕٔح َع ًِ َزِلَضٔه بِ ثََيا َونٔيْع َع يِّ َقاَل َحسَّ ٔ ًُ الْسَّ ثََيا َصيَّازُ بِ ٌَّ َحسَّ ًِ أَبٔيطٔ أَ ًٔ بَُزیَِسَة َع ابِ

ًٔ َساَذَجئِن َؾَلبَٔش  ئِن أَِسَوَزیِ َ َوَمَشَح َعَلِيضَٔنااليََّحأشیَّ أَصَِسي لٔلئَّيیِّ ػلي اهلل عليط وسله ُخؿَّ أ  ُضَنا ثُهَّ َتَوؿَّ

ً ےجیھب ےھت۔ وضحر 

 

ة
ی 
 سدیہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ، ہک اجنیش ےن وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس ایسہ رگن ےک دف اسدے ومزے دہ

 ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ وک انہپ افر فوض ےک دعب اؿ رپ حسم یھب رفامای۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ومزہ ےک ایبؿ ںیم

     70    حسیث 

ًُ َزَْکٔ  ثََيا یَِحٌَی بِ ًُ َسٔعيٕس َقاَل َحسَّ ثََيا ُقتَِيَبُة بِ ِعٔيیِّ َحسَّ ًٔ الظَّ ًِ أَبٔي إِٔسَحاَم َع ًٔ َعيَّإغ َع ًٔ بِ ًٔ اِلَحَش ًٔ أَبٔي َزائَٔسَة َع یَّا بِ

ئِن َؾَلبَٔشُضَنا َوَقاَل إَِٔسَ  ًُ ُطِعَبَة أَصَِسي زِٔحَيُة لٔلئَّيیِّ ػلي اهلل عليط وسله ُخؿَّ ًِ َقاَل َقاَل اِلُنػٔيَرةُ بِ ٕ َع ًِ َجابٔز ائٔيُل َع

ٕ َوجُ  ٔكّي صَُنا أَِو الَعأمز َقا ال یَِسرٔي الئَّيیُّ ػلي اهلل عليط وسله أَذ َّی َتَْخَّ  بَّّة َؾَلبَٔشُضَنا َحً

ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ، ہک دہیح یبلک ےن دف ومزے وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ذنر ےئک ےھت اکی دفرسی 

ےن اک ذرک یھب ےہ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ وک انہپ اہیں کت ہک فہ ٹھپ رفاتی ںیم ومزفں ےک اسھت ہبج ےک شیپ رک

 ےئگ۔ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہی یھب قیقحت ںیہن رفامیئ ہک فہ ذموبح اجونر یک اھکؽ ےک ےھت ای ہری ذموبح۔

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

  

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک نیلعن )وجات( رشفی ےک ذرک ںیم

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک نیلعن )وجات( رشفی ےک ذرک ںیم

     71    حسیث 

 َ ث إر َقاَل َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌَ َحسَّ ـَ کَا ًٔ َمالٕٔک َنِي ًِ َقاَل ُقِلُت ألَىَٔص بِ اْو َع ثََيا َصنَّ َيالٔٔسیُّ َقاَل َحسَّ َيا أَبُو َزاُوَز اللَّ

 ٌٔ  َنِعُل َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َقاَل َلُضَنا قَٔباال

لعن رشفی ےسیک ےھت وت اوہنں ےن رفامای ہک اتقدہ ےتہک ںیہ ، ہک ںیم ےن رضحت اسن ےس درایتف ایک ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےک 

 رہ اکی وجےت ںیم ےمست ےھت۔

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



 

 

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک نیلعن )وجات( رشفی ےک ذرک ںیم

     72    حسیث 

ًِ َعبِ  أئ َع ًِ َخالٕٔس اِلَحذَّ ٌَ َع ًِ ُسِؿَيا ثََيا َونٔيْع َع ًُ اِلَعم ٔئ َقاَل َحسَّ ُس بِ یِٕب ُمَحنَّ ثََيا أَبُو ُْکَ ًٔ َحسَّ ًٔ اِلَحارٔٔث َع سٔ اهللٔ بِ

 َ ًٔ َعبَّإض َقاَل ک اَنُضَناابِ ٌٔ َمِثىٔیٌّ َٔشَ ٌَ لَٔيِعٔل َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله قَٔباال  ا

 انب ابعس رفامےت ںیہ ، ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک نیلعن رشفی ےک ہمست دفرہے ےھت۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   باب

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک نیلعن )وجات( رشفی ےک ذرک ںیم

     73    حسیث 

ٌَ َقاَل  ًُ كَِضَنا ثََيا عٔيَسی بِ ثََيا أَبُو أَِحَنَس الزُّبَيِرٔيُّ َقاَل َحسَّ ًُ َمئيٕع َقاَل َحسَّ ثََيا أَِحَنُس بِ ًُ َمالٕٔک أََِخَ َحسَّ َد إَٔلِيَيا أَىَُص بِ

َُّضَنا کَاىََتا َنِعلَٔي اليَّئ  ًِ أَىَُص أَى ثَىٔی ثَابْٔت َبِعُس َع ٌٔ ؾَكاَل َؾَحسَّ ًٔ َلُضَنا قَٔباال  یِّ ػلي اهلل عليط وسلهَنِعَلئِن َجزَِزاَویِ

ےھت ھجم ےس اس ےک دعب اثتب ےن ہی التبای ہک فہ  ٰیسیع ےتہک ںیہ ، ہک رضحت اسن ےن ںیمہ دف وجےت اکنؽ رک داھکےئ اؿ رپ ابؽ ںیہن

 دفونں وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےک نیلعن رشفی ےھت۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب



 

 

 فملس ےک نیلعن )وجات( رشفی ےک ذرک ںیم وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع

     74    حسیث 

 ًُ ثََيا َسٔعيُس بِ ثََيا َمالْٔک َقاَل َحسَّ ًْ َقاَل َحسَّ ثََيا َمِع ًُ ُموَسی األَِنَؼارٔيُّ َقاَل َحسَّ ثََيا إِٔسَحاُم بِ  أَبٔي َسٔعيٕس اِلَنِكبُرٔيُّ َحسَّ

َّطُ َقاَل البِ  ًٔ ُجَزیِٕخ أَى ًِ عُبَِئس بِ ِّي َرأَیُِت َرُسوَل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َع ٔن َة َقاَل إ بِتٔيَّ ًٔ عَُنَز َرأَیُِتَک َتِلَبُص اليَِّعاَل الشِّ

ٌِ أَِلَبَشَضا ُ ؾٔيَضا َؾأَىَا أُحٔبُّ أَ أ  َیِلَبُص اليَِّعاَل الًَّٔی َلِيَص ؾٔيَضا َطَعْز َویََتَوؿَّ

ےس وپاھچ ہک آپ ریغب ابولں ےک ڑمچے اک وجات  ےتنہ ںیہ اس یک ایک فہج ےہ ۔ اوہنں دیبع نب رججی ےن رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع 

 ےن رفامای ہک ںیم ےن وضحر یلص اہلل ہیلع فملس وک ااسی یہ وجات  ےتنہ وہےئ افر اس ںیم فوض رفامےت وہےئ داھکی ےہ اس ےئل ںیم اےسی یہ

 وجےت دنسپ رکات وہں ۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک نیلعن )وجات( رشفی ےک ذرک ںیم

     75    حسیث 

ًِ َػالٕٔح َم  ًٔ أَبٔي ذٔئِٕب َع ًٔ ابِ ٕ َع ًِ َمِعَنز أم َع ثََيا َعِبُس الزَّزَّ ًُ َمِيُؼوٕر َقاَل َحسَّ ثََيا إِٔسَحاُم بِ ًِ أَبٔي صَُزیَِزَة َحسَّ ِوئََنةٔ َع ِولَي التَّ

 ٌٔ ٌَ لَٔيِعٔل َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله قَٔباال  َقاَل کَا

  یھب ن ی لقن رفامےت ںیہ، ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک نیلعن رشفی ےک دف ےمست ےھت۔اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ےک نیلعن )وجات( رشفی ےک ذرک ںیموضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس 

     76    حسیث 

ثَىٔی يِّ َقاَل َحسَّ سِّ ًٔ الشُّ ٌُ َع ثََيا ُسِؿَيا ثََيا أَبُو أَِحَنَس َقاَل َحسَّ ًُ َمئيٕع َقاَل َحسَّ ثََيا أَِحَنُس بِ یِٕث  َحسَّ ًَ َُحَ ًِ َسنَٔع َعِنزَو بِ َم

ِّي فٔي َنِعَلئِن َمِدُؼوَؾَتئِن َيُكوُل َرأَیُِت َرُسوَل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسل  ه ُيَؼل

رمعف نب رحثی رفامےت ںیہ ، ںیم ےن وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وک اےسی وجوتں ںیم امنز ڑپےتھ وہےئ داھکی ےہ نج ںیم دفرسا 

 ڑمچا الس وہا اھت۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک نیلعن )وجات( رشفی ےک ذرک ںیم

     77    حسیث 

 ٔ ًِ أَبٔي الزِّىَاز ثََيا َمالْٔک َع ًْ َقاَل َحسَّ ثََيا َمِع ًُ ُموَسی األَِنَؼارٔيُّ َقاَل َحسَّ ثََيا إِٔسَحاُم بِ ٌَّ َحسَّ ًِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ ٔد َع ًٔ األََِعَ َع

 ٔ ٕ لٔيُِئعِلُضَنا َجنٔيّعا أَِو لُٔيِحٔؿض ثََيا َرُسوَل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َقاَل ال َیِنٔظيَنَّ أََحُسُنِه فٔي َنِعٕل َواحَٔسة َنا َجنٔيّعا َحسَّ

ٔ ىَحِ  ًِ أَبٔي الزِّىَاز ًٔ أَىَٕص َع ًِ َمالٔٔک بِ  َوظُ ُقتَِيَبُة َع

 اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ، ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای ہک اکی وجیت نہپ رک وکیئ ہن ےلچ ای دفونں نہپ

 رک ےلچ ای دفونں اکنؽ دے۔

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

  

 ر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿوضح :   ابب



 

 

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک نیلعن )وجات( رشفی ےک ذرک ںیم

     78    حسیث 

ٌَّ ا ٕ أَ ًِ َجابٔز ٔ َع ًِ أَبٔي الزُّبَيِر ثََيا َمالْٔک َع ًْ َقاَل َحسَّ ثََيا َمِع ًُ ُموَسی َقاَل َحسَّ ثََيا إِٔسَحاُم بِ هلل عليط وسله لئَّيیَّ ػلي اَحسَّ

 ٕ ٌِ َیأِکَُل َيِعىٔی الزَُّجَل بٔٔظَنالٔطٔ أَِو یَِنٔشَی فٔي َنِعٕل َواحَٔسة  ىََهي أَ

رضحت اج س ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ، ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ےس عنم رفامای ہک وکیئ صخش ابںیئ اہھت ےس 

 اھکےئ ای وجات ےنہپ۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک نیلعن )وجات( رشفی ےک ذرک ںیم

     79    حسیث 

 َ ًِ أَبٔي الزِّى ثََيا َمالْٔک َع ًْ َقاَل َحسَّ ثََيا َمِع ًُ ُموَسی َقاَل َحسَّ ثََيا إِٔسَحاُم بِ ثََيا ُقتَِيَبُة حَوَحسَّ ًِ أَبٔي صَُزیِزََة َحسَّ ٔد َع ًٔ األََِعَ ازٔ َع

ِ بٔاِليَ  ٌَّ الئَّيیَّ ػلي اهلل عليط وسله َقاَل إَٔذا اىَِتَعَل أََحُسُنِه َؾِلَيِبَسأ ًٔ اِلَينٔيُن أَ َنأل َؾِلَتهُ ِ بٔالظِّ نٔئن َوإَٔذا ىَزََع َؾِلَيِبَسأ

صَُنا تُِيزَعُ  َلُضَنا تُِيَعُل َوآَٔخَ  أَوَّ

اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای ےہ ہک بج وکیئ صخش  م ںیم ےس وجات ےنہپ وت 

 اچےیہ افر بج اکنےل وت ابںیئ ےس ےلہپ اکنےل داایں اپؤں وجات  ےننہ ںیم دقمؾ وہان اچےیہ افر اکنےنل ںیم ؤمرخ۔داںیئ ےس ادتباء رکین 

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اہلل ہیلع فملس ےک نیلعن )وجات( رشفی ےک ذرک ںیم وضحِر ادقس یلص

     80    حسیث 

ثََيا ُطِعَبُة َقاَل حَ  ًُ َجِعََفٕ َقاَل َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی َقاَل َحسَّ ًُ اِلُنَثى ُس بِ ثََيا أَبُو ُموَسی ُمَحنَّ ًُ أَبٔي َحسَّ ثََيا أَِطَعُث صَُو ابِ سَّ

 ًِ ًِ أَبٔيطٔ َع ِعَثأئ َع ًَ َما اِسَتَلاَع فٔي الظَّ ََّينُّ ٌَ َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله یُٔحبُّ الت ًِ َعائَٔظَة َقاَلِت کَا وٕم َع َمِْسُ

 ٔ لٔطٔ َوكُُضورٔظ لٔطٔ َوَتَيعُّ  َتَزجُّ

ا ء فوض ےک رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع رفامیت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اےنپ یھگنک رکےن ںیم افر وجات  ےننہ ںیم 

 

ض
ع
افر ا

 دوھےن ںیم یتح اولعس داںیئ ےس ادتبا رفامای رکےت ےھت۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 ےک ذرک ںیم وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک نیلعن )وجات( رشفی

     81    حسیث 

ًُ َقِيٕص أَبُو ُمَعاؤَیَة َقاَل  ًٔ بِ ثََيا َعِبُس الزَِّحَن ًُ َمزُِزوٕم أَبُو َعِبٔس اهللٔ َقاَل َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٕس َحسَّ ًِ ُمَحنَّ ثََيا صَٔظاْو َع  َحسَّ

ٌَ لَٔيِعٔل َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل ع ًِ أَبٔي صَُزیَِزَة َقاَل کَا ٌُ َع ًِ َعَكَس َعِكّسا َواحّٔسا عُِثَنا ُل َم ٌٔ َوأَبٔي بََِکٕ َوعَُنَز َوأَوَّ ليط وسله قَٔباال

 رضی اهلل عيط

اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک نیلعن رشفی ےک دف ےمست ےھت۔ اےسی یہ رضحت اوبرکب 

 ےک وجہت ںیم یھب دفرہا ہمست اھت اکی ہمست یک ادتباء رضحت امثعؿ ےن رفامیئ۔ دصقی افر رضحت رمع افرفؼ ریض اہلل ہنع

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

  



 

 

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک اوگنیھٹ ابمرک اک ذرک

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک اوگنیھٹ ابمرک اک ذرک

     82    حسیث 

ًِ أَىَٔص  ًٔ ٔطَضإب َع ًٔ ابِ ًِ یُوىَُص َع ًٔ َوصِٕب َع ًِ َعِبٔس اهللٔ بِ ًُ َسٔعيٕس َوَغيِرُ َواحٕٔس َع ثََيا ُقتَِيَبُة بِ َ  َحسَّ ًٔ َمالٕٔک َقاَل ک ٌَ بِ ا

ُط َحَبٔظيًّا ٌَ َؾؼُّ ًِ َورٕٔم َوکَا  َخاَتُه الئَّيیِّ ػلي اهلل عليط وسله ٔم

 رضحت اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ، ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک اوگنیھٹ اچدنی یک یھت افر اس اک ہنیگن یشبح اھت۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک اوگنیھٹ ابمرک اک ذرک

     83    حسیث 

ٌَّ اليَّ  ًٔ عَُنَز أَ ًٔ ابِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ًِ أَبٔي بِْٔشٕ َع ثََيا أَبُو َعَواىََة َع ثََيا ُقتَِيَبُة َحسَّ ٕة َحسَّ َـّ ٔ ًِ ؾ ٔيیَّ ػلي اهلل عليط وسله اتََّدَذ َخاَتّنا ٔم

ٌَ یَِدتُٔه بٔطٔ َوال یَِلَبُشطُ   َؾکَا

رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ، ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اچدنی یک اوگنیھٹ ونبایئ یھت اس ےس وطخط 

 فہریہ رپ رہمںی اگلےت ےھت  ےتنہ ےھت۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک اوگنیھٹ ابمرک اک ذرک

     84    حسیث 

ثََيا َحؿِ  ٌَ َقاَل َحسَّ ًُ غَِيم  ثََيا َمِحُنوزُ بِ ًِ َحسَّ ًِ حَُنِيٕس َع ثََيا ُزَصيِْر أَبُو َخِيَثَنَة َع َياؾٔٔسیُّ َقاَل َحسَّ ًٔ عُبَِيٕس صَُو اللَّ ًُ عَُنَز بِ ُؽ بِ

ُط ٔمِيطُ  ٕة َؾؼُّ َـّ ٔ ًِ ؾ ٌَ َخاَتُه َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ٔم ًٔ َمالٕٔک َقاَل کَا  أَىَٔص بِ

ر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک اوگنیھٹ اچدنی یک یھت افر اس اک ہنیگن یھب اس یہ اک رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضح

 اھت۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک اوگنیھٹ ابمرک اک ذرک

     85    حسیث 

ًِ أَىَٔص بِ  ًِ َقَتاَزَة َع ثَىٔی أَبٔي َع ًُ صَٔظاوٕ َقاَل َحسَّ ثََيا ُمَعاذُ بِ ًُ َمِيُؼوٕر َقاَل َحسَّ ثََيا إِٔسَحاُم بِ ا أََراَز َحسَّ ًٔ َمالٕٔک َقاَل َلنَّ

ٌَّ اِلَعَحَه ال َيِكبَ  ٔ ٔلَي اِلَعَحٔه قٔيَل َلُط إ ٌِ یَهُِتَب إ ٌَ إأل نَٔتابّا َعَلِيطٔ َخاَتْه َؾاِػَلَيَع َخاَتّنا َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله أَ لُو

طٔ  ٔلَي بََيأؿطٔ فٔي َنؿِّ ِّي أَىُِوزُ إ  َؾَهأَن

رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع یہ ےس رمفی ےہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن بج الہ مجع وک یغیلبت وطخط ےنھکل اک ارادہ ایک وت 

البرہم فاےل طخ وک وبقؽ ںیہن رکےت اس ےئل وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اوگنیھٹ ونبایئ یکسج ولوگں ےن رعض ایک ہک مجع 

 دیفسی وگای اب یھب ریمی رظنفں ےک اسےنم رھپ ریہ ےہ۔

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

  



 

 

  فملس یک ریست اک ایبؿوضحر یلص اہلل ہیلع :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک اوگنیھٹ ابمرک اک ذرک

     86    حسیث 

ًِ ثُنَ  ثَىٔی أَبٔي َع ًُ َعِبٔس اهللٔ األَِنَؼارٔيِّ َقاَل َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ َیِحٌَی َقاَل َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َمالٕٔک َحسَّ ًِ أَىَٔص بِ اَمَة َع

 َ ْس َسَِّطْ َوَرُسوْل َسَِّطْ َواهللُ َسَِّطْ َقاَل ک ٌَ َنِكُع َخاَتٔه َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ُمَحنَّ  ا

رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رمفی ےہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک اوگنیھٹ اک شقن دمحم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

ہلل ہیلع فآہل فملس اکی رطس ںیم اھت روسؽ دفرسی رطس ںیم ظفل اہلل رسیتی رطس )ضعب املعء ےن اھکل ےہ فملس اھت اس رطح ہک دمحم یلص ا

 ہک اس یک وصرت دمحم روسؽ اہلل یھت ہک اہلل اپک اک انؾ افرپ اھت ہی رہم وگؽ یھت افر ےچین ےس ڑپیھ اجیت یھت ۔ رگم نیققحم یک راےئ ہی

 ہکلب اظرہ اافلظ ےس )دمحم روسؽ اہلل( ولعمؾ وہات اھت۔ ےہ ہک یسک دحثی ےس ہی اثتب ںیہن وہات

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک اوگنیھٹ ابمرک اک ذرک

     87    حسیث 

 ًِ ًٔ َقِيٕص َع ًِ َخالٔسٔ بِ ًُ َقِيٕص َع ثََيا ىُوُح بِ ِٔمُّ أَبُو َعِنزٕو َقاَل َحسَّ ـَ ًُ َعلٓٔيٕ اِلَحِض ثََيا َنِْصُ بِ ًٔ َمالٕٔک َحسَّ ًِ أَىَٔص بِ َقَتاَزَة َع

ي َوَقِيَْصَ َواليََّحأشیِّ َؾكٔيَل لَ  ٔلَي نِْٔسَ ٌَّ الئَّيیَّ ػلي اهلل عليط وسله َنَتَب إ ٌَ نَٔتابّا إأل بَٔداَتٕه َؾَؼاؽَ أَ َُّضِه ال َيِكَبلُو طُ إٔى

ْس َرُسوُل اهللٔ  ْة َونُكَٔع ؾٔيطٔ ُمَحنَّ َـّ ٔ  َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َخاَتّنا َحِلَكُتُط ؾ

یش ےک اپس یغیلبت وطخط رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رمفی ےہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن رسکٰی افر رصیق افر اجن

ےنھکل اک دصق رفامای وت ولوگں ےن رعض ایک وضحری)یلص اہلل ہیلع فملس( ہی ول  دبفؿ رہم ےک وطخط وبقؽ ںیہن رکےت ںیہ اس ےئل وضحر 



 

 

 ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی رہم ونبایئ سج اک ہقلح اچدنی اک اھت اس ںیم دمحم روسؽ اہلل شقنم اھت۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک اوگنیھٹ ابمرک اک ذرک

     88    حسیث 

 ًُ ثََيا َسٔعيُس بِ ًُ َمِيُؼوٕر َقاَل َحسَّ ثََيا إِٔسَحاُم بِ ًِ  َحسَّ ًٔ الزُّصِزٔيِّ َع ًٔ ُجَزیِٕخ َع ًٔ ابِ اوٕ َع ًِ َصنَّ ًُ ٔمِيَضإل َع اُد بِ ٕ َواِلَححَّ َعأمز

ٌَ إَٔذا َزَخَل اِلَدم َئ ىَزََع َخاَتَنطُ  ٌَّ الئَّيیَّ ػلي اهلل عليط وسله کَا ًٔ َمالٕٔک أَ  أَىَٔص بِ

رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس بج تیب االخلء ںیم رشتفی ےل اجےت وت اینپ اوگنیھٹ 

 اکنؽ رک رشتفی ےل اجےت ۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک اوگنیھٹ ابمرک اک ذرک

     89    حسیث 

ًُ عَُنَز عَ  ثََيا عُبَِيُس اهللٔ بِ ٕ َقاَل َحسَّ ًُ ىَُنيِر ثََيا َعِبُس اهللٔ بِ ًُ َمِيُؼورٕ َقاَل َحسَّ ثََيا إِٔسَحاُم بِ ًٔ َحسَّ ًٔ ابِ عَُنَز َقاَل اتََّدَذ  ًِ ىَاؾٕٔع َع

ٌَ فٔي یَٔس أَبٔي بََِکٕ َویَٔس عَُنَز ثُهَّ  ٌَ فٔي یَٔسظٔ ثُهَّ کَا ًِ َورٕٔم َؾکَا َّی َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َخاَتّنا ٔم ٌَ َحً ٌَ فٔي یَٔس عُِثَنا  کَا

ْس َرُسوُل اهللٔ  ٔ أَرٔیٕص َنِكُظُط ُمَحنَّ  َوَقَع فٔي بٔئِز

 اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اچدنی یک اکی اوگنیھٹ ونبایئ فہ اوگنیھٹ وضحر ادقس انب رمع ریض اہلل



 

 

یلص اہلل ہیلع فملس ےک دتس ابمرک ںیم ریہ، رھپ رضحت اوبرکب ےک رھپ رضحت رمع ےک رھپ رضحت امثعؿ ےک رھپ اؿ یہ ےک زامہن 

 یھٹ اک شقن دمحم روسؽ اہلل اھت۔ںیم ریب ارسی ںیم رگ یئگ یھت۔ اس اوگن

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

  

 اس ایبؿ ںیم ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اوگنیھٹ وک داںیئ اہھت ںیم انہپ رک ےت ےھت

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ںیم ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اوگنیھٹ وک داںیئ اہھت ںیم انہپ رک ےت ےھتاس 

     90    حسیث 

 َ ًٔ َقاال أَِخبََرىَا َیِحٌ ًُ َعِبسٔ الزَِّحَن ًٔ َعِشََکٕ اِلَبِػَسازٔيُّ َوَعِبُس اهللٔ بِ ًُ َسِضٔل بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ثََياَحسَّ ٌَ َقاَل َحسَّ ا ًُ َحشَّ  ی بِ

ًٔ حَُييِٕن عَ  ًٔ َعِبسٔ اهللٔ بِ ًٔ إٔبَِزاصٔيَه بِ ٕ َع ًٔ أَبٔي ىَنٔز ًٔ َعِبٔس اهللٔ بِ یٔک بِ ًِ ََشٔ ًُ بمٔ ٕل َع ٌُ بِ ًٔ أَبٔي كَالٕٔب ُسَلمِْيَ ًِ َعلٔيِّ بِ ًٔ أَبٔيطٔ َع

ثََيا مُ  ٌَ َیِلَبُص َخاَتَنطُ فٔي یَنٔيئطٔ َحسَّ ٌَّ الئَّيیَّ ػلي اهلل عليط وسله کَا ًُ َػالٕٔح َقاَل أَ ثََيا أَِحَنُس بِ ًُ یَِحٌَی َقاَل َحسَّ ُس بِ َحنَّ

ٕ ىَِحَوظُ  ًٔ أَبٔي ىَنٔز ًٔ َعِبٔس اهللٔ بِ یٔک بِ ًِ ََشٔ ًٔ بمٔ ٕل َع ٌَ بِ ًِ ُسَلمِْيَ ًُ َوصِٕب َع ثََيا َعِبُس اهللٔ بِ  َحسَّ

 فملس اوگنیھٹ داںیئ اہھت ںیم انہپ رکےت ےھت۔رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع 

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 اس ایبؿ ںیم ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اوگنیھٹ وک داںیئ اہھت ںیم انہپ رک ےت ےھت

     91    حسیث 

حسثيا أحنس بً مييع حسثيا یزیس بً صاروٌ عً حناز بً سلنة َقاَل رأیت ابً أبي راؾع یتدته في یَنٔيئطٔ وَقاَل َعبِسٔ 



 

 

 يط وسله یتدته فٔي یَنٔيئطٔ اهللٔ بً جعَف کاٌ َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عل

امحد نب ہملس ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن دبع ارلنمح نب ایب راعف وک داےنہ اہھت ںیم اوگنیھٹ ےنہپ داھکی ںیم ےن اس ےس فہج وپیھچ وت اوہنں 

 اہلل ہیلع فملس داےنہ ےن اہک ہک ںیم ےن دبعاہلل نب رفعج وک داےنہ اہھت ںیم اوگنیھٹ ےنہپ داھکی افر فہ ہی ےتہک ےھت ہک وضحر ادقس یلص

 اہھت ںیم اوگنیھٹ  ےتنہ ےھت۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 اس ایبؿ ںیم ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اوگنیھٹ وک داںیئ اہھت ںیم انہپ رک ےت ےھت

     92    حسیث 

 ًِ ٔل َع ـِ ًُ اِلَؿ ثََيا إٔبَِزاصٔيُه بِ ٕ َقاَل َحسَّ ًُ ىَُنيِر ثََيا َعِبُس اهللٔ بِ ًُ ُموَسی َقاَل َحسَّ ثََيا َیِحٌَی بِ ٔس بِ َحسَّ ًٔ ُمَحنَّ ًٔ َعكٔيٕل َعِبسٔ اهللٔ بِ

ُه فٔي َینٔيئطٔ  ٌَ یََتَدتَّ ٌَّ الئَّيیَّ ػلي اهلل عليط وسله کَا ًٔ َجِعََفٕ أَ ًِ َعِبٔس اهللٔ بِ  َع

دبع اہلل نب رفعج ریض اہلل اعتیل ہنع ےس دفرسے رطہقی ےس یھب لقن ایک ایگ ےہ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس داےنہ اہھت ںیم 

 اوگنیھٹ  ےتنہ ےھت۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 اس ایبؿ ںیم ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اوگنیھٹ وک داںیئ اہھت ںیم انہپ رک ےت ےھت

     93    حسیث 

أب  ثََيا أَبُو اِلَدلَّ ًٔ  َحسَّ ٔ بِ ًِ َجابٔز ًِ أَبٔيطٔ َع ٕس َع ًٔ ُمَحنَّ ًِ َجِعََفٔ بِ ٌٕ َع ًُ َمِيُنو ثََيا َعِبُس اهللٔ بِ ًُ َیِحٌَی َقاَل َحسَّ َعِبٔس اهللٔ  زٔیَازُ بِ



 

 

ُه فٔي َینٔيئطٔ  ٌَ یََتَدتَّ ٌَّ الئَّيیَّ ػلي اهلل عليط وسله کَا  أَ

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یھب داےنہ اہھت ںیم اوگنیھٹ انہپ رک ےت ےھت۔ اج سنب دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 یھٹ وک داںیئ اہھت ںیم انہپ رک ےت ےھتاس ایبؿ ںیم ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اوگن

     94    حسیث 

ًٔ َعبِ  لٔت بِ ًٔ الؼَّ ًٔ إِٔسَحاَم َع ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ثََيا َجزٔیْز َع ًُ حَُنِيٕس الزَّازٔيُّ َقاَل َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ َعبَّإض َحسَّ ٌَ ابِ ٔس اهللٔ َقاَل کَا

ُه فٔي َینٔيئطٔ َوال إَٔخالُطُ  ُه فٔي یَنٔيئطٔ  َیَتَدتَّ ٌَ َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله یََتَدتَّ  إأل َقاَل کَا

تلص نب دبعاہلل ےتہک ںیہ ہک رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع داےنہ اہھت ںیم اوگنیھٹ انہپ رکےت ےھت افر ےھجم  ںاں کت ایخؽ 

 ےہ ہک ہی اہک رکےت ےھت ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یھب داےنہ اہھت ںیم  ےتنہ ےھت۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 اس ایبؿ ںیم ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اوگنیھٹ وک داںیئ اہھت ںیم انہپ رک ےت ےھت

     95    حسیث 

 ٌَّ ًٔ عَُنَز أَ ًٔ ابِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ًٔ ُموَسی َع ًِ أَیُّوَب بِ ثََيا ُسِؿياٌ َع ًُ أَبٔي عَُنَز َقاَل َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ  الئَّيیَّ ػلي اهلل عليط وسله َحسَّ

ْس َرُسو ُط َوَنَكَع ؾٔيطٔ ُمَحنَّ ا یَلٔي َنؿَّ ُط ٔمنَّ ٕة َوَجَعَل َؾؼَّ َـّ ٔ ًِ ؾ ٌِ یَِيُكَع أََحْس َعَلِيطٔ َوصَُو الَّٔذي اتََّدَذ َخاَتّنا ٔم ُل اهللٔ َوىََهي أَ



 

 

ٔ أَرٔیٕص  ًِ ُمَعِيكٔيٕب فٔي بٔئِز  َسَكَم ٔم

انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی اچدنی یک اوگنیھٹ ونبایئ۔ اس اک ہنیگن یلیھتہ یک 

وسؽ اہلل دنکہ رکاای اھت۔ افر ولوگں وک عنم رفامدای اھت ہک وکیئ صخش اینپ اوگنیھٹ رپ ہی دنکہ ہن رکاےئ۔ ہی فیہ اجبن راتہ اھت اس ںیم دمحم ر

ی ب  ےس رضحت امثعؿ ےک زامہن ںیم ریب ارسی ںیم رگ یئگ یھت۔
 اوگنیھٹ یھت وج مغق

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 اس ایبؿ ںیم ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اوگنیھٹ وک داںیئ اہھت ںیم انہپ رک ےت ےھت

     96    حسیث 

ثََيا حاته بً إسناعيل عً َجِعََفٕ بً محنس عً أبيط َقاَل کاٌ الحش ثََيا قتيبة بً سعيس َحسَّ ً والحشين َحسَّ

 یتدتناٌ في يشارصنا

 اامؾ دمحم ابرق رفامےت ںیہ ہک رضحت اامؾ نسح فاامؾ نیسح ریض اہلل اعتیل امہنع اےنپ ابںیئ اہھت ںیم اوگنیھٹ انہپ رکےت ےھت۔

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

  

  ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿوضحر یلص اہلل :   ابب

 اس ایبؿ ںیم ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اوگنیھٹ وک داںیئ اہھت ںیم انہپ رک ےت ےھت

     97    حسیث 

 َ ث بَّأع َقاَل َحسَّ ًُ اللَّ ًُ عٔيَسی َوصَُو ابِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َقاَل َحسَّ ًُ َعِبٔس الزَِّحَن ثََيا َعِبُس اهللٔ بِ ًِ َسٔعيسٔ يَ َحسَّ اؤ َع ًُ اِلَعوَّ ا َعبَّازُ بِ

ُه فٔي یَنٔيئطٔ  ٌَ یََتَدتَّ َُّط ػلي اهلل عليط وسله کَا ًٔ َمالٕٔک أَى ًِ أَىَٔص بِ ًِ َقَتاَزَة َع وبََة َع ًٔ أَبٔي ََعُ  بِ



 

 

یھٹ  ےتنہ ےھت۔ افر رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی یک اجیت ےہ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس داےنہ اہھت ںیم اوگن

 رضحت اسن یہ ےس ہی یھب ضعب ولوگں ےن لقن ایک ےہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ابںیئ اہھت ںیم اوگنیھٹ  ےتنہ ےھت۔

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

  

 ریست اک ایبؿوضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک  :   ابب

 اس ایبؿ ںیم ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اوگنیھٹ وک داںیئ اہھت ںیم انہپ رک ےت ےھت

     98    حسیث 

ًِ ُموَسی بِ  ًُ أَبٔي َحازٔوٕ َع ٔ بِ ثََيا َعِبُس اِلَعزٔیز ًُ عُبَِئس اهللٔ اِلُنَحارٔبٔيُّ َقاَل َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ عَُنَز َحسَّ ًٔ ابِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ًٔ عُِكَبَة َع

ٌَ یَِلَبُشطُ  ًِ َذَصٕب َؾکَا ًِ َذَصٕب َقاَل اتََّدَذ َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َخاَتّنا ٔم فٔي یَنٔيئطٔ َؾاتََّدَذ اليَّاُض َخَواتٔيَه ٔم

َح اليَّاُض َخَواتٔيَنُضِه  َحُط ػلي اهلل عليط وسله َوَقاَل ال أَِلَبُشُط أَبّسا َؾََّطَ  َؾََّطَ

وک اےنپ داےنہ رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ، ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن وسےن یک اوگنیھٹ ونبایئ۔ سج 

اہھت ںیم انہپ رکےت ےھت احصہب ےن یھب اابتاع وسےن یک اوگنایھٹں ونباںیئ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ےک دعب فہ اوگنیھٹ 

 ۔ کنیھپ دی افر رفامای ہک اس وک یھبک ںیہن ونہپں اگ افر احصہب ےن یھب اینپ اوگنایھٹں کنیھپ دںی

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

  

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک ولتار اک ایبؿ

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک ولتار اک ایبؿ

     99    حسیث 



 

 

ثَيَ  ًِ أَىَٕص َقاَل کَاىَِت َحسَّ ًِ َقَتاَزَة َع ثََيا أَبٔي َع ٕ َقاَل َحسَّ ًُ َجزٔیز ثََيا َوصُِب بِ إر َقاَل َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ـٔ َرُسؤل ا ُمَحنَّ  َقبٔيَعُة َسِي

ةٕ  َـّ ٔ ًِ ؾ  اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ٔم

  ولتار ےک  ہضب یک پو ی اچدنی یک یھترضحت اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک ولتار اک ایبؿ

     100    حسیث 

ثََيا ُمَحنَّ  ًٔ َحسَّ ًٔ أَبٔي اِلَحَش ًِ َسٔعيسٔ بِ ًِ َقَتاَزَة َع ثَىٔی أَبٔي َع ًُ صَٔظاوٕ َقاَل َحسَّ ثََيا ُمَعاذُ بِ إر َقاَل َحسَّ ًُ َبظَّ  َقاَل کَاىَِت ُس بِ

ةٕ  َـّ ٔ ًِ ؾ ـٔ َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ٔم  َقبٔيَعُة َسِي

 اہلل ہیلع فملس یک ولتار ےک  ہضب یک ومھٹ اچدنی یک یھت۔دیعس نب ایب انسحل ےن یھب ن ی لقن ایک ےہ ہک وضحر یلص 

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک ولتار اک ایبؿ

     101    حسیث 

 ًُ ٕ َوصَُو ابِ ًِ صُوز ٕ َع ًُ حَُحيِر ثََيا كَالُٔب بِ يُّ َقاَل َحسَّ ٌَ اِلَبِْصٔ ًُ ُػِسَرا ُس بِ ثََيا أَبُو َجِعََفٕ ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًٔ َسِعٕس َع  َعِبٔس اهللٔ بِ

ٔ َقاَل َزَخَل َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َمهََّة َیِوَو اِلَؿِتٔح َوَعلَي َسِئؿطٔ َذصَ  ظ ًٔ َجسِّ ْة َقاَل كَالْٔب َؾَشأَِلُتطُ َع َـّ ٔ ْب َوؾ



 

 

ّة  َـّ ٔ ـٔ ؾ ِي ٔة َؾَكاَل کَاىَِت َقبٔيَعُة الشَّ َـّ  اِلٔؿ

وہد ےک انان زمدیة ےتہک ںیہ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس حتف ہکم ےک دؿ بج رہش ںیم دالخ وہےئ وت وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک 

 اس دحثی ےک اکی رافی ںیہ فہ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اےنپ اداتد ےس وپاھچ ہک اچدنی  س ہگج یھت ولتار رپ وسان افر اچدنی اھت اطبل وج

 اوہنں ےن رفامای ہک  ہضب یک پو ی اچدنی یک یھت۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک ولتار اک ایبؿ

     102    حسیث 

ثََيا أبو عبيسة الحساز عً عثناٌ بً سعس عً ابً سيریً قال ػيعت  ثََيا محنس بً طحاع البػسازي َحسَّ َحسَّ

لي سيـ َرُسؤل اللضٔؼلي اهلل عليط وسله وکاٌ سيفي علي سيـ سنزة بً جيسب وزعه سنزة أىط ػيع َسِئؿط ع

 حييؿيا حسثيا عكبة بً مَکو البْصي قال حسثيا محنس بً بَک عً عثناٌ بً سعس بضذا اإلسياز ىحوظ

 انب ریسنی ےتہک ےھت ہک ںیم ےن اینپ ولتار رمسہ ےک وماقف ونبایئ افر فہ ےتہک ےھت ہک اؿ یک ولتار وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک

 ولتار ےک وماقف ونبایئ یئگ ےہ فہ ہلیبق ونب ہفینح یک ولتار ےک رطقی رپ یھت۔

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

  

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک زرہ اک ایبؿ

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 ر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک زرہ اک ایبؿوضح



 

 

     103    حسیث 

ًٔ إِٔسحَ  ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ٕ َع ًُ بَُهيِر ثََيا یُوىُُص بِ ًُ َسٔعيٕس األََطخُّ َقاَل َحسَّ ثََيا أَبُو َسٔعيٕس َعِبُس اهللٔ بِ ًٔ َحسَّ ٔ بِ ًٔ َعبَّاز ًِ َیِحٌَی بِ اَم َع

ًٔ الزُّ  ٔ َع ًٔ الزُّبَيِر ٔ َعِبٔس اهللٔ بِ ظ ًِ َجسِّ ًِ أَبٔيطٔ َع ٔ َع ًٔ الزُّبَيِر ٌَ َعلَي الئَّيیِّ ػلي اهلل عليط َعِبٔس اهللٔ بِ ٔ َقاَل کَا او ًٔ اِلَعوَّ ٔ بِ بَيِر

ٔ َؾَلِه َيِشَتٔلِع َؾأَِقَعَس كَِلَحَة َتِحَتُط َوَػٔعَس الئَّيیُّ ػل ة ِْخَ ٔلَي الؼَّ ٌٔ َؾَيَضَف إ َّی وسله یَِوَو أُحُٕس زِٔرَعا ي اهلل عليط وسله َحً

ةٔ َقاَل َسنِٔع  ِْخَ  ُت الئَّيیَّ ػلي اهلل عليط وسله َيُكوُل أَِوَجَب كَِلَحةُ اِسَتَوي َعلَي الؼَّ

رضحت زریب ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک دبؿ ابمرک رپ ادح یک ڑلایئ ںیم دف 

افرپ ڑچےنھ اک ارادہ رفامای رگم)فہ افیچن  زرہ ںیھت )اکی ذات اوضفلؽ دفرسی ہضف( وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی اٹچؿ ےک

 افر دف زروہں اک فزؿ( زین زغفہ ادح ںیم فہ ںیفیلکت وج وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وک یچنہپ ںیھت ہک نج یک فہج ےس رہچہ ابمرک وخؿ

رضحت ہحلط وک ےچین اھٹب رک اؿ ےک  آولد وہ ایگ اھت۔ رغض اس فہج ےس وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اس اٹچؿ رپ ہن ڑچھ ےکس اس ےئل

ذرےعی ےس اس اٹچؿ رپ ڑچےھ زریب ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک ہحلط ےن ) تنج وک ای 

 ریمی افشتع وک( فابج رک ںای۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک زرہ اک ایبؿ

     104    حسیث 

ائٔب ًٔ الشَّ ًٔ ُخَؼِيَؿَة َع ًِ َیزٔیَس بِ ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَيا ًُ أَبٔي عَُنَز َقاَل َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ  َحسَّ ٌَّ َرُسوَل اهللٔ ػلي  بِ یَزٔیَس أَ

ٌٔ َقِس َهاَصَز بَِيَيُضَنا ٌَ َعَلِيطٔ یَِوَو أُحُٕس زِٔرَعا  اهلل عليط وسله کَا

اسبئ نب سیدی ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک دبؿ ابمرک رپ گنج ادح ںیم دف زرںیہ ںیھت نج وک 

 افرپ ےچین نہپ راھک اھت۔



 

 

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

  

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک وخد اک ذرک

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک وخد اک ذرک

     105    حسیث 

ٌَّ اليَّ  ًٔ َمالٕٔک أَ ًِ أَىَٔص بِ ًٔ ٔطَضإب َع ًٔ ابِ ًُ أَىَٕص َع ثََيا َمالُٔک بِ ًُ َسٔعيٕس َقاَل َحسَّ ثََيا ُقتَِيَبُة بِ ٔيیَّ ػلي اهلل عليط َحسَّ

َهِعَبٔة ؾَ  ِْ ًُ َخَلٕل ُمَتَعلِّْل بٔأَِسَتارٔ ا  َكاَل اِقُتلُوظُ وسله َزَخَل َمهََّة َوَعَلِيطٔ ٔمِػََفْ َؾكٔيَل َلُط صََذا ابِ

رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس حتف ہکم ےک دؿ بج رہش ںیم دالخ وہےئ وت آپ یلص 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رس ابمرک رپ وخد یھت )وضحر یلص اہلل ہیلع فملس بج وخد ااتر ےکچ افر اانیمطؿ وہ ایگ وت( یسک ےن آرک رعض ایک

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی انب ک ل ک ہب اک رپدہ  ےڑے وہےئ ےہ۔ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اس وک ہک ای روسؽ اہلل

 لتق رک دف۔

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

  

 ایبؿوضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک  :   ابب

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک وخد اک ذرک

     106    حسیث 

ًٔ ٔطضَ  ًٔ ابِ ًُ أَىَٕص َع ثَىٔی َمالُٔک بِ ًُ َوصِٕب َقاَل َحسَّ ثََيا َعِبُس اهللٔ بِ ًُ أَِحَنَس َقاَل َحسَّ ثََيا عٔيَسی بِ ًٔ َحسَّ ًِ أَىَٔص بِ إب َع

ٌَّ َرُسوَل اهللٔ ػلي اهلل عليط و ا ىَزََعطُ َجائَطُ َرُجْل َؾَكاَل َمالٕٔک أَ سله َزَخَل َمهََّة َعاَو اِلَؿِتٔح َوَعلَي َرأِٔسطٔ اِلنِٔػََفُ َقاَل َؾَلنَّ



 

 

ٌَّ َرُسوَل اهللٔ  ًُ ٔطَضإب َوبََلَػىٔی أَ َهِعَبٔة َؾَكاَل اِقُتلُوُظ َقاَل ابِ ِْ ًُ َخَلٕل ُمَتَعلِّْل بٔأَِسَتارٔ ا ِه ػلي اهلل عليط وسله لَ َلُط ابِ

ّما ًِ یَِوَمئٕٔذ ُمِْحٔ  َیهُ

رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع یہ ےس رمفی ےہ ہک بج وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس حتف ہکم ےک فتق رہش ںیم دالخ وہےئ وت 

دیم آای وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک رس ابمرک رپ وخد یھت۔ بج وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس وک ااتر دای وت اکی آ

اس ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس انب ک ل ک ہب ےک رپدے ےس اٹپل وہا ےہ ۔ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

ز فرفامای ہک فہ انم فاولں ںیم ںیہن اس وک لتق رک ڈاول ۔ زرہی ےتہک ںیہ ےھجم ہی ابت ولعمؾ وہیئ ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ر

 رحمؾ ںیہن ےھت۔

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

  

 وضحِر یلص اہلل ہیلع فملس ےک امعہم اک ذرک

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحِر یلص اہلل ہیلع فملس ےک امعہم اک ذرک

     107    حسیث 

ثََيا َم َحسَّ  ًٔ َسَلَنَة (ح) َحسَّ ٔ بِ از ًِ َحنَّ ًُ َمِضٔسٓيٕ َع ًٔ بِ ثََيا َعِبُس الزَِّحَن إر َقاَل َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ٌَ َقاَل ثََيا ُمَحنَّ ًُ غَِيم  ِحُنوزُ بِ

ٕ َقاَل َزَخَل اليَّ  ًِ َجابٔز ٔ َع ًِ أَبٔي الزُّبَيِر ًٔ َسَلَنَة َع ٔ بِ از ًِ َحنَّ ثََيا َونٔيْع َع ٔيیُّ ػلي اهلل عليط وسله َمهََّة یَِوَو اِلَؿِتٔح َوَعَلِيطٔ َحسَّ

 عَٔناَمْة َسِوَزاُئ 

رضحت اج س ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس حتف ہکم ںیم بج رہش ںیم دالخ وہےئ وت وضحر ادقس 

 یلص اہلل ہیلع فملس ےک رس ابمرک رپ ایسہ امعہم اھت

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

  



 

 

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحِر یلص اہلل ہیلع فملس ےک امعہم اک ذرک

     108    حسیث 

یِٕث  ًٔ َُحَ ًٔ َعِنزٔو بِ ًِ َجِعََفٔ بِ أم َع ًِ ُمَشاؤٕر اِلَورَّ ٌُ َع ثََيا ُسِؿَيا ًُ أَبٔي عَُنَز َقاَل َحسَّ ثََيا ابِ ًِ أَبٔيطٔ َقاَل َرأَیُِت الئَّيیَّ َحسَّ َع

ٔ َوَعَلِيطٔ عَٔناَمْة َسِوَزاُئ   ػلي اهلل عليط وسله َیِدُلُب َعلَي اِلنِٔيبَر

  اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک رس ابمرک رپ ایسہ امعہم داھکی۔رمعف نب رحثی ریض

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 فملس ےک امعہم اک ذرک وضحِر یلص اہلل ہیلع

     109    حسیث 

ًِ َجِعََفٔ بِ  أم َع ًِ ُمَشاؤٕر اِلَورَّ ثََيا َونٔيْع َع ًُ عٔيَسی َقاال َحسَّ ـُ بِ ٌَ َویُوُس ًُ غَِيم  ثََيا َمِحُنوزُ بِ ًِ َحسَّ یِٕث َع ًٔ َُحَ ًٔ َعِنزُو بِ

ٌَّ الئَّيیَّ ػلي اهلل عليط وسله َخَلَب اليَّاَض َو   َعَلِيطٔ عَٔناَمْة َسِوَزاُئ أَبٔيطٔ أَ

رمعف نب رحثی ریض اہلل اعتیل ہنع یہ ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی رمہبت ہبطخ اراشد رفامای افر وضحر 

 ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک رس ابمرک رپ ایسہ امعہم اھت۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وضحِر یلص اہلل ہیلع فملس ےک امعہم اک ذرک

     110    حسیث 

ًِ َعِبسٔ  ٕس اِلَنَسنٔيُّ َع ًُ ُمَحنَّ ثََيا َیِحٌَی بِ ًُ إِٔسَحاَم اِلَضِنَسانٔيُّ َقاَل َحسَّ ٌُ بِ ثََيا َصاُرو ًٔ  َحسَّ ًِ عُبَِئس اهللٔ بِ ٕس َع ًٔ ُمَحنَّ ٔ بِ اِلَعزٔیز

 ٔ ٌَ الئَّيیُّ ػلي اهلل عليط وسله إَٔذا اِعَتهَّ َسَسَل عَٔناَمَتُط بَيَِن َنت ًٔ عَُنَز َقاَل کَا ًٔ ابِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ًُ  َؿِيطٔ عَُنَز َع ٌَ ابِ َقاَل ىَاؾْٔع َوکَا

ٌٔ َذلَٔک  عَُنَز َيِؿَعُل َذلَٔک َقاَل عُبَِيُس اهللٔ  ٕس َوَسالّٔنا َيِؿَعم  ًَ ُمَحنَّ  َوَرأَیُِت اِلَكأسَه بِ

رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس بج امعہم ابدنےتھ وت اس ےک ہلمش وک اےنپ دفونں 

 ےن دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع وک اےسی یہ رکےت ومڈنوھں ےک درایمؿ ینعی یلھچپ اجبن ڈاؽ ےتیل ےھت انعف ہی ےتہک ںیہ ہک ںیم

 داھکی دیبع اہلل وج انعف ےک اشرگد ںیہ فہ ےتہک ںیہ ، ہک ںیم ےن اےنپ زامہن ںیم رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع ےک وپےت اق م نب دمحم

  داھکی۔وک افر رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےک وپےت اسمل نب دبعاہلل وک اےسی یہ رکےت

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحِر یلص اہلل ہیلع فملس ےک امعہم اک ذرک

     111    حسیث 

ًُ الِ  ًٔ بِ ٌَ َوصَُو َعِبُس الزَِّحَن ثََيا أَبُو ُسَلمِْيَ ثََيا َونٔيْع َقاَل َحسَّ ًُ عٔيَسی َقاَل َحسَّ ـُ بِ ثََيا یُوُس ًٔ َحسَّ ًٔ ابِ َمَة َع ًِ عَِٔکٔ َػٔشئل َع

ٌَّ الئَّيیَّ ػلي اهلل عليط وسله َخَلَب اليَّاَض َوَعَلِيطٔ عَٔؼابَْة َزِسَناُئ   َعبَّإض أَ

رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی رمہبت ہبطخ دای افر آپ یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس ےک رس ابمرک رپ ایسہ امعہم اھت۔ ینعی ینکچ یٹپ یھت۔

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



 

 

  

 وضِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک یگنل اک ذرک

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک یگنل اک ذرک

     112    حسیث 

ًُ إٔبَِزاصٔيَه َقاَل َحسَّ  ثََيا إِٔسَناعٔيُل بِ ًُ َمئيٕع َقاَل َحسَّ ثََيا أَِحَنُس بِ ًِ أَبٔي بُزَِزَة َقاَل َحسَّ ًٔ صمٔ ٕل َع ًِ حَُنِئس بِ ثََيا أَیُّوُب َع

َجِت إَٔلِيَيا َعائَٔظُة نَٔشاّئ ُمَلبَّّسا َوإَٔزاّرا غَلٔيّوا َؾَكاَلِت ُقبَٔف ُروُح َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ًٔ  أََِخَ  فٔي صََذیِ

 ےن ںیمہ اکی دنودن یگل وہیئ اچدر افر اکی ومیٹ یگنل داھکیئ افر ہی رفامای ہک اوب سدة ےتہک ںیہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل اہنع

 آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس اک فاصؽ اؿ دف اڑپفں ںیم وہا اھت۔

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

  

  یک ریست اک ایبؿوضحر یلص اہلل ہیلع فملس :   ابب

 وضِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک یگنل اک ذرک

     113    حسیث 

ًٔ ُسَلِيٕه َقاَل َسنِٔعُت  ًٔ األَِطَعٔث بِ ًِ ُطِعَبَة َع ثََيا أَبُو َزاُوَز َع ٌَ َقاَل َحسَّ ًُ غَِيم  ثََيا َمِحُنوزُ بِ َضا َحسَّ ًِ َعنِّ ُث َع ًٔی تَُحسِّ َعنَّ

َُّط أَِتَقي َوأَبَِقي َؾإَٔذا صَُو َرُسوُل اهللٔ  َقاَل بَِيَيا أَىَا ٌْ َخِلفٔي َيُكوُل اِرَؾِع إَٔزاَرَک َؾإٔى  ػلي اهلل عليط أَمٔشی بٔاِلَنٔسیَئة إَٔذا إِٔنَشا

ََّنا هَٔي بُزَِزْة َمِلَحاُئ َقاَل أََما َلَک فٔيَّ أُِسَوْة َؾَيَوزُِت َؾإٔذَ  ـٔ َساَقِيطٔ وسله َؾُكِلُت یَا َرُسوَل اهللٔ إٔى ٔلَي نِٔؼ  ا إَٔزاُرُظ إ

 ہک دیبع نب صادل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ، ہک ںیم دمہنی ونمرہ ںیم اکی رمہبت اج راہ اھت ہک ںیم ےن اکی صخش وک اےنپ ےھچیپ ےس ہی ےتہک انس

ر اڑپا زنیم رپ ٹسھگ رک رخاب یگنل افرپ اتاھؤ ہک اس ےس )اجنتس اظرہی افر ابینط ةکت فہری ےس( اظنتف یھب زایدہ احلص ریتہ اف



 

 

افر الیم وہےن ےس وفحمظ راتہ ےہ ںیم ےن ےنہک فاےل یک رطػ وتمہج وہ رک داھکی وت آپ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےھت۔ ںیم 

افحتظ یک ےن رعض ایک ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی اکی ومعمیل یس اچدر ےہ )اس ںیم ایک ةکت وہ ےہ ا ےہ افر ایک اس یک 

رضفرت ےہ( وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ارگ وکیئ تحلصم ریتے زندکی ںیہن وت مک از مک ریما اابتع وت  ںیہ ایگ یہ 

 ںیہن ںیم ےن وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اراشد رپ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک یگنل وک داھکی وت فصن اسؼ کت یھت۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک یگنل اک ذرک

     114    حسیث 

 ًٔ ًٔ إٔیَأض بِ ًٔ عُبَِيَسَة َع ًِ ُموَسی بِ ًُ اِلُنَباَرٔک َع ثََيا َعِبُس اهللٔ بِ ًُ َنِْصٕ َقاَل َحسَّ ثََيا ُسَویُِس بِ ًِ أَبٔيطٔ  َحسَّ ًٔ األَِنَؤع َع َسَلَنَة بِ

ٔلَي أَِنَؼأف َساَقِيطٔ َوَقاَل َصهََذا کَا ٌَ یَأَِتزُٔر إ ا ًُ َعؿَّ ٌُ بِ ٌَ عُِثَنا  ىَِت إِٔز َِّةُ َػاحٔٔيی َيِعىٔی الئَّيیَّ ػلي اهلل عليط وسلهَقاَل کَا

ہملس نب اوکع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ، ہک رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتیل ہنع یگنل فصن اسؼ کت رےتھک ےھت افر رفامےت ےھت ہک ن ی 

 تئیہ یھت ریمے آاق وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک یگنل یک۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک یگنل اک ذرک

     115    حسیث 

ثََيا أَبُو  ًُ َسٔعيٕس َقاَل َحسَّ ثََيا ُقتَِيَبُة بِ ٌٔ َقاَل أََخَذ َحسَّ ًٔ اِلمَْيَ ًِ حَُذِيَؿَة بِ ٕ َع ًٔ ىَٔذیز ًِ ُمِشلٔٔه بِ ًِ أَبٔي إِٔسَحاَم َع األَِحَؤؾ َع

ٌِ أَبَِيَت َؾأَِسَؿَل ؾَ  ٔ َلٔة َساقٔي أَِو َساقٔطٔ َؾَكاَل َصَذا َمِؤؿُع اإلَٔزارٔ َؾإ ـَ ٌِ أَبَِيَت َؾم  َحلَّ َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله بَٔع ٔ إ



 

 

 ٔ َهِعَبئِن ل ِْ  إلَٔزارٔ فٔي ا

امای ہک ذحہفی نب اامیلؿ ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ریمی لڈنیل اک ای اینپ لڈنیل اک ہصح  ےڑ رک ہی رف

یگنل اک ونخٹں رپ وکیئ ت  ںیہن ۔ذہلا  ہی دح ےہ یگنل یک ارگ ےھجت اس رپ انقتع ہن وہ وت اس ےس ھچک یچین یہس ارگ اس رپ یھب انقتع ہن وہ وت

 ونخٹں کت ںیہن انچنہپ اچےئیہ ۔

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

  

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک راتفر اک ذرک

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک راتفر اک ذرکوضحِر 

     116    حسیث 

ًِ أَبٔي صَُزیَِزَة َقاَل َوال َرأَیِ  ًِ أَبٔي یُوىَُص َع ًُ َلضٔيَعَة َع ثََيا ابِ ًُ َسٔعيٕس َقاَل َحسَّ ثََيا ُقتَِيَبُة بِ ًِ َرُسؤل اهللٔ َحسَّ ًَ ٔم ُت َطِيّئا أَِحَش

 ٔ َع ف ِنَص َتِحزٔي فٔي َوِجضٔطٔ َوَما َرأَیُِت أََحّسا أََِسَ ٌَّ الظَّ َ ًِ َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط ػلي اهلل عليط وسله َنأ ي ٔمِظَيتٔطٔ ٔم

َّطُ َلَػيِرُ ُمهِتَرٕٔث  َّا َليُِحضُٔس أَِنُؿَشَيا َوإٔى ََّنا األَِرُق تُِلَوي َلُط إٔى  وسله َنأَى

 افر اوبرہریة ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےس زایدہ نیسح وکیئ ںیہن داھکی۔ )کمچ

رفینش رہچہ ںیم اس دقر یھت( وگای ہک آاتفب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یہ ےک رہچہ ابمرک رپ کمچ راہ ےہ۔ ںیم ےن آپ یلص اہلل 

  مہیلع فآہل فملس ےس زایدہ زیت راتفر یھب وکیئ ںیہن داھکی زنیم وگای یٹپل اجیت یھت۔ )ہک ایھب دنچ ٹنم وہےئ اہیں ےھت افر ایھب فاہں( 

ول  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےنلچ ںیم تقشم ےس اسھت وہےت ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ ومعمیل راتفر 

 ےک اسھت ےتلچ ےھت۔

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

  



 

 

 فملس یک ریست اک ایبؿوضحر یلص اہلل ہیلع  :   ابب

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک راتفر اک ذرک

     117    حسیث 

ًٔ َعِبسٔ اهللٔ َمِولَي  ًِ عَُنَز بِ ًُ یُوىَُص َع ثََيا عٔيَسی بِ ٕ َوَغيِرُ َواحٕٔس َقالُوا َحسَّ ًُ حُِحز ثََيا َعلٔيُّ بِ ًُ َحسَّ َة َقاَل أَِخبََرنٔي إٔبَِزاصٔيُه بِ غَُِفَ

ٌَ إٔذَ مُ  ـَ الئَّيیَّ ػلي اهلل عليط وسله َقاَل کَا ٌَ َعلٔيٌّ إَٔذا َوَػ ًٔ أَبٔي كَالٕٔب َقاَل کَا ًِ َوَلٔس َعلٔيِّ بِ ٕس ٔم ََّنا َحنَّ ا َمَشی َتَكلََّع َنأَى

ًِ َػَبٕب   َیِيَحمُّ ٔم

 اک ذرک رفامےت وت ہی رفامےت ےھت ہک بج آپ ا سامیہ نب دمحم ےتہک ںیہ ہک رضحت یلع ریض اہلل ہنع بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےتلچ ےھت وت تمہ افر وقت ےس اپؤں اتاھےت )وعروتں یک رطح ےس اپؤں زنیم ےس ٹیسھگ رک ںیہن ےتلچ ےھت۔ 

 ےنلچ ںیم زیتی افر وقت ےک احلظ ےس ااسی ولعمؾ وہات اھت ہک( وگای افاچنیئ ےس ارت رےہ ںیہ ۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک راتفر اک ذرک

     118    حسیث 

ثََيا أَبٔي ًُ َونٔيٕع َقاَل َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَيا ًٔ ُمِلٔعٕه  َحسَّ ٔ بِ ًٔ ُجَبيِر ًِ ىَاؾٔٔع بِ ًٔ صُزُِمزَ َع ًٔ ُمِشلٔٔه بِ ٌَ بِ ًِ عُِثَنا ًٔ اِلَنِشُعوزٔيِّ َع َع

ََّنا یَِيَحمُّ  ّؤا َنأَى َ َتَهؿُّ أ ٌَ الئَّيیُّ ػلي اهلل عليط وسله إَٔذا َمَشی َتَهؿَّ ًٔ أَبٔي كَالٕٔب َقاَل کَا ًِ َعلٔيِّ بِ ًِ َػَبٕب َع   ٔم

یض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس بج رشتفی ےل ےتلچ وت ھچک کھج رک ےتلچ وگای ہک دنلبی رضحت یلع ر

 ےس ارت رےہ ںیہ ۔

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



 

 

  

  ذرکوضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک انقع اک

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک انقع اک ذرک

     119    حسیث 

ٌَ عَ  ًٔ أَبَا ًِ یَزٔیَس بِ ًُ َػبٔيٕح َع ثََيا الزَّبٔيُع بِ ثََيا َونٔيْع َقاَل َحسَّ ًُ عٔيَسی َقاَل َحسَّ ـُ بِ ثََيا یُوُس ًٔ َمالٕٔک َقاَل َحسَّ ًِ أَىَٔص بِ

ٌَّ ثَِوبَُط ثَِوُب َزیَّإت  َ ٌَ َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله یُهِْٔرُ اِلكَٔياَع َنأ  کَا

یض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اےنپ رس ابمرک رپ اڑپا ارثک راھک رکےت ےھت افر وضحر رضحت اسن ر

 ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اک ہی اڑپا انکچٹہ یک فہج ےس یلیت اک اڑپا ولعمؾ وہات اھت۔

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

  

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک تسشن اک ذرک

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک تسشن اک ذرک

     120    حسیث 

ًُ ُمِشلٕٔه َقاَل  ٌُ بِ ا ثََيا َعؿَّ ًُ حَُنِيٕس َقاَل َحسَّ ثََيا َعِبُس بِ َمَة  َحسَّ ًِ َقِيَلَة بِٔئت َمِْخَ َتِيطٔ َع ًِ َجسَّ ٌَ َع ا ًُ َحشَّ ثََيا َعِبُس اهللٔ بِ َحسَّ

ا َرأَیُِت َرُس  ُؾَؼاَئ َقاَلِت َؾَلنَّ ََّضا َرأَِت َرُسوَل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله فٔي اِلَنِشحٔٔس َوصَُو َقاعْٔس اِلَُقِ وَل اهللٔ ػلي اهلل أَى

َع  مٔ  عليط وسله اِلُنَتَدظِّ ًَ اِلََفَ  فٔي اِلحِٔلَشٔة أُِرعِٔسُت ٔم



 

 

ہلیق ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس وک دجسم )ںیم ھچک ایسی اعزجاہن وصرت( ںیم وگٹ امرے ےھٹیب 

 داھکی ہک ںیم ربع یک فہج ےس اکےنپن یگل۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک تسشن اک ذرک

     121    حسیث 

ًٔ الزُّصِزٔيِّ عَ  ٌُ َع ثََيا ُسِؿَيا ًٔ اِلَنِدزُومٔيُّ َوَغيِرُ َواحٕٔس َقالُوا َحسَّ ًُ َعِبسٔ الزَِّحَن ثََيا َسٔعيُس بِ َّطُ َحسَّ طٔ أَى ًِ َعنِّ ًٔ َتنٔيٕه َع ٔ بِ ًِ َعبَّاز

يَرأَي الئَّيیَّ ػلي اهلل عليط وسله ُمِشَتِلكّٔيا فٔي اِلَنِشحٔٔس َوأؿّعا إِٔحَسي رٔ  ِجَلِيطٔ َعلَي األَُِخَ

دبع ےک اچچ دبعاہلل نب زدی ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وک دجسم ںیم تچ ےٹیل وہےئ داھکی۔ اس فتق وضحر 

 ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اےنپ اکی اپؤں وک دفرسے اپؤں رپ رےھک وہےئ ےھت۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک تسشن اک ذرک

     122    حسیث 

ًُ إٔبَِزاصٔيَه اِلَنَسنٔيُّ َقاَل  ثََيا َعِبُس اهللٔ بِ ًُ َطبٔيٕب َقاَل َحسَّ ثََيا َسَلَنُة بِ ًِ ُربَِئح َحسَّ ٕس األَِنَؼارٔيُّ َع ًُ ُمَحنَّ ثََيا إِٔسَحاُم بِ َحسَّ

ٌَ َرُسوُل اهللٔ ػلي ٔ أَبٔي َسٔعيٕس اِلُدِسرٔيِّ َقاَل کَا ظ ًِ َجسِّ ًِ أَبٔيطٔ َع ًٔ أَبٔي َسٔعيٕس َع ًٔ بِ ًٔ َعِبسٔ الزَِّحَن اهلل عليط وسله إٔذَا  بِ

 َجَلَص فٔي اِلَنِشحٔٔس اِحَتَيی بَٔيَسیِطٔ 



 

 

ت اوب دیعس مدری ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس بج دجسم ںیم رشتفی رےتھک ےھت وت وگٹ امر رک رضح

 رشتفی رےتھک ےھت۔

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

  

  اک ذرکوضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ہیکت

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ہیکت اک ذرک

     123    حسیث 

ائٔيَل عَ  ًٔ إَِٔسَ ًُ َمِيُؼوٕر َع ثََيا إِٔسَحاُم بِ ورٔيُّ اِلَبِػَسازٔيُّ َقاَل َحسَّ ٕس السُّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعبَّاُض بِ ًِ ًِ ٔسَنأک بِ َحسَّ ٕب َع ًٔ ََحِ

 ٔ ٔهّئا َعلَي ؤَساَزةٕ َعلَي َيَشارٔظ ًٔ َسُنَزَة َقاَل َرأَیُِت َرُسوَل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ُمتَّ ٔ بِ  َجابٔز

 اج س نب رمسة ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وک اکی ہیکت رپ کیٹ اگلےئ وہےئ داھکی وج ابںیئ

 اجبن راھک وہا اھت۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ہیکت اک ذرک

     124    حسیث 

ًِ َعِبسٔ الزَّ  ثََيا اِلُحَزیِزٔيُّ َع ٔل َقاَل َحسَّ َـّ ًُ اِلُنَؿ ثََيا بِْٔشُ بِ ًُ َمِشَعَسَة َقاَل َحسَّ ثََيا حَُنِيُس بِ ًِ أَبٔيطٔ َحسَّ َة َع ًٔ أَبٔي بََِکَ ًٔ بِ ِحَن

ٔ قَ  َهَبائٔز ِْ ٔ ا ثُهُِه بٔأَِنبَر اُک بٔاهللٔ َوعُُكوُم َقاَل َقاَل َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله أاَل أَُحسِّ الُوا بَلَي یَا َرُسوَل اهللٔ َقاَل اإلَِٔشَ



 

 

ٔهّئا َقاَل َوَطَضاَزةُ الزُّورٔ أَِو َقِوُل الزُّ  ٌَ ُمتَّ ًٔ َقاَل َوَجَلَص َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َوکَا ورٔ َقاَل َؾَنا َزاَل اِلَوالَٔسیِ

َّی ُقِلَيا َلِيَتُط َسَهَت َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َيُكولُ   َضا َحً

وہں اوب رکبہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی رمہبت اراشد رفامای ہک ایک ںیم  م ولوگں وک ریبکہ انگ

یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اہلل ںیم بس ےس ڑبا انگہ اتبؤں احصہب ےن رعض ایک ہک رضفر ای روسؽ اہلل اراشد رفامںیئ ۔ وضحر ادقس 

ش  الجہل ےک اسھت یسک وک رشکی انبان افر فادلنی یک انرفامین رکان افر وھجیٹ وگایہ دانی ای وھجیٹ ابت رکان )رافی وک کش ےہ ہک اؿ 

 رشتفی رفام ےھت افر دفونں ںیم ےس وکؿ یس ابت رفامیئ یھت( اس فتق وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یسک زیچ رپ کیٹ اگلےئ وہےئ

وھجٹ اک ذرک رفامےت فتق اامتہؾ یک فہج ےس ھٹیب ےئگ افر ابر ابر اراشد رفامےت رےہ یتح ہک  م ول  ہی انمت رکےن ےگل ہک اکش اب 

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وکست رفامںیئ ابر ابر اراشد ہن رفامںیئ ۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ہیکت اک ذرک

     125    حسیث 

ًِ أَبٔي ُجَحيِ  ٔ َع ًٔ األَِقَنز ًِ َعلٔيِّ بِ یْک َع ثََيا ََشٔ ًُ َسٔعيٕس َقاَل َحسَّ ثََيا ُقتَِيَبُة بِ َؿَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط َحسَّ

ًُ َمِضٔسٓيٕ  ًٔ بِ ثََيا َعِبُس الزَِّحَن إر َقاَل َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٔهّئا َحسَّ ا أَىَا َؾم  آکُُل ُمتَّ ًِ  وسله أَمَّ ٌُ َع ثََيا ُسِؿَيا َقاَل َحسَّ

ٔ َقاَل َسنِٔعُت أَبَا ُجَحِيؿَ  ًٔ األَِقَنز ٔهّئاَعلٔيِّ بِ  َة َيُكوُل َقاَل َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ال آکُُل ُمتَّ

 ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای ہک ںیم وت کیٹ اگل رک اھکان ںیہن اھکات۔

 

ی فة
ج
ح 
 اوب 

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ہیکت اک ذرک

     126    حسیث 

ًِ جَ  ٕب َع ًٔ ََحِ ًِ ٔسَنأک بِ ائٔيُل َع ثََيا إَِٔسَ ثََيا َونٔيْع َقاَل َحسَّ ًُ عٔيَسی َقاَل َحسَّ ـُ بِ ثََيا یُوُس ًٔ َسُنَزَة َقاَل َرأَیُِت َحسَّ ٔ بِ ابٔز

 ٕ ٔهّئا َعلَي ؤَساَزة ًٔ  الئَّيیَّ ػلي اهلل عليط وسله ُمتَّ َقاَل أَبُو عٔيَسی َلِه یَِذُْکِ َونٔيْع َعلَي َيَشارٔظٔ َوَصهََذا َرَوي َغيِرُ َواحٕٔس َع

ائٔيَل ىَِحَو رَٔوایَٔة َونٔيٕع َوال َنِعَلُه أََحّسا َرَوي ؾٔيطٔ  ائٔيَل  إَِٔسَ ًٔ إَِٔسَ ًُ َمِيُؼوٕر َع ٔ إأل َما َرَواُظ إِٔسَحاُم بِ  َعلَي َيَشارٔظ

 اج س نب رمسة ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وک اکی ہیکت رپ کیٹ اگلےئ وہےئ داھکی

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

  

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہیکت ےک العفہ یسک افر زیچ رپ کیٹ اگلےن یک رضفرت

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہیکت ےک العفہ یسک افر زیچ رپ کیٹ اگلےن یک رضفرت

     127    حسیث 

ًُ َسَلَنةَ  ازُ بِ ثََيا َحنَّ ًُ َعأػٕه َقاَل َحسَّ ثََيا َعِنزُو بِ ًٔ َقاَل َحسَّ ًُ َعِبٔس الزَِّحَن ثََيا َعِبُس اهللٔ بِ ٌَّ الئَّيیَّ  َحسَّ ًِ أَىَٕص أَ ًِ حَُنِيٕس َع َع

ًٔ َزیِ  ُ َعلَي أَُساَمَة بِ أ َد یََتَونَّ ٌَ َطانّٔيا َؾَْخَ َّي بٔضِٔه ػلي اهلل عليط وسله کَا َح بٔطٔ َؾَؼل يٌّ َقِس َتَوطَّ  ٕس َوَعَلِيطٔ ثَِوْب قَِّٔطٔ

رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک تعیبط اناسز یھت اس ےئل رجحہ رشفی ےس رضحت 

 اہلل ہیلع فملس اس فتق اکی ینمی شقنم اچدر ےئل ااسہم رپ اہسرا ےئک وہےئ رشتفی الےئ افر احصہب وک امنز ڑپاھیئ۔ وضحر ادقس یلص

 وہےئ ےھت۔

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

  



 

 

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

  رپ کیٹ اگلےن یک رضفرتوضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہیکت ےک العفہ یسک افر زیچ

     128    حسیث 

ًُ مُ  ثََيا َعَلاُئ بِ ًُ اِلُنَباَرٔک َقاَل َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َقاَل َحسَّ ًُ َعِبٔس الزَِّحَن ثََيا َعِبُس اهللٔ بِ اُف اِلَحَلٔيیُّ َقاَل َحسَّ ِشلٕٔه اِلَدؿَّ

 ًٔ ًِ َعَلأئ بِ ٌَ َع ًُ بُزَِقا ثََيا َجِعََفُ بِ ًٔ َعبَّإض َقاَل َزَخِلُت َعلَي َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط  َحسَّ ٔل بِ ـِ ًٔ اِلَؿ أَبٔي َربَإح َع

ُل ُقِلُت  ـِ اُئ َؾَشلَِّنُت َعَلِيطٔ َؾَكاَل یَا َؾ َِّي ؾٔيطٔ َوَعلَي َرأِٔسطٔ عَٔؼابَْة َػَِفَ َِّيَک یَا َرُسوَل اهللٔ َقاَل  وسله فٔي َمَزٔؿطٔ الَّٔذي تُُوف َلب

ُط َعلَي َمِئهٔيی ثُهَّ َقاَو َؾَسَخَل فٔي الِ اِط  ٔ اِلٔعَؼابَٔة َرأِٔسی َقاَل َؾَؿَعِلُت ثُهَّ َقَعَس َؾَوَؿَع َنؿَّ ْة ُسِز بَٔضٔذظ  َنِشحٔٔس َوفٔي اِلَحسٔیٔث قٔؼَّ

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس لضف نب ابعس ریض اہلل اعتیل امہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک مدتم ںیم آپ 

ےک رمض اولافت یک اح ت ںیم احرض وہا، وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک رس ابمرک رپ اس فتق زرد یٹپ دنبیھ وہیئ یھت۔ ںیم 

ےن السؾ ایک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وجاب ےک دعب اراشد رفامای ہک اے لضف اس یٹپ ےس ریمے رس وک وخب زفر ےس ابدنھ 

دف ۔ سپ ںیم ےن لیمعت اراشد یک۔ رھپ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےھٹیب افر ریمے ومڈنےھ رپ کیٹ اگل رک ڑھکے وہےئ افر دجسم وک 

 رشتفی ےل ےئگ۔ اس دحثی ںیم اکی لصفم  ہص ےہ

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

  

 ِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اھکان انتفؽ رفامےن اک رطہقیوضح

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اھکان انتفؽ رفامےن اک رطہقی

     129    حسیث 

ًٔ إٔبَِزا ًِ َسِعٔس بِ ٌَ َع ًِ ُسِؿَيا ًُ َمِضٔسٓيٕ َع ًٔ بِ ثََيا َعِبُس الزَِّحَن إر َقاَل َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ًٕ َْٔهِعٔب بِ ًٔ ابِ صٔيَه َع



 

 

ٌَ یَِلَعُل أََػابَٔعطُ ثمَ ثّا َقاَل أَ  ٌَّ الئَّيیَّ ػلي اهلل عليط وسله کَا ًِ أَبٔيطٔ أَ إر َمالٕٔک َع ًٔ َبظَّ سٔ بِ بُو عٔيَسی َوَرَوي غَيِرُ ُمَحنَّ

م َث   َصَذا اِلَحٔسیَث َقاَل َیِلَعُل أََػابَٔعطُ الثَّ

 بعک نب امکل ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اینپ اایلگنں نیت رمہبت اچٹ ںای رک ےت ےھت۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اھکان انتفؽ رفامےن اک رطہقی

     130    حسیث 

ًِ ثَابٕٔت عَ  ًُ َسَلَنَة َع ازُ بِ ثََيا َحنَّ ٌُ َقاَل َحسَّ ا ثََيا َعؿَّ ًُ َعلٓٔيٕ اِلَدم ُل َقاَل َحسَّ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ٌَ الئَّيیُّ َحسَّ ًِ أَىَٕص َقاَل کَا

م َث   ػلي اهلل عليط وسله إَٔذا أَکََل كََعاّما َلٔعَل أََػابَٔعطُ الثَّ

رفامےت ںیہ ، ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس بج اھکان انتفؽ رفامےت وت اینپ اایلگنں اچٹ ںای رکےت رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع 

 ےھت۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

  ہیلع فملس ےک اھکان انتفؽ رفامےن اک رطہقیوضحِر ادقس یلص اہلل

     131    حسیث 

ًُ إِٔسَحاَم َيِع  ثََيا َيِعُكوُب بِ َسائٔيُّ اِلَبِػَسازٔيُّ َقاَل َحسَّ ًٔ َیزٔیَس الؼُّ ًُ َعلٔيِّ بِ ثََيا اِلُحَشيُِن بِ ثََيا َحسَّ مٔيَّ َقاَل َحسَّ ىٔی اِلَحِْضَ

ِورٔيِّ  ٌَ الثَّ ًِ ُسِؿَيا ا أَىَا َؾم  آکُُل  ُطِعَبُة َع ًِ أَبٔي ُجَحِيَؿَة َقاَل َقاَل الئَّيیُّ ػلي اهلل عليط وسله أَمَّ ٔ َع ًٔ األَِقَنز ًِ َعلٔيِّ بِ َع



 

 

ٌُ عَ  ثََيا ُسِؿَيا ًُ َمِضسٔٓيٕ َقاَل َحسَّ ًٔ بِ ثََيا َعِبُس الزَِّحَن إر َقاَل َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٔهّئاَحسَّ ٔ ىَِحَوظُ ًِ َعلٔيِّ بِ ُمتَّ  ًٔ األَِقَنز

 اوب ہفیحج ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای ہک ںیم کیٹ اگل رک اھکان ںیہن اھکات۔

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

  

 ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ وضحر یلص اہلل :   ابب

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اھکان انتفؽ رفامےن اک رطہقی

     132    حسیث 

 ًٔ َوَة َع ًٔ َُعِ ًِ صَٔظاؤ بِ ٌَ َع ًُ ُسَلمِْيَ ثََيا َعِبَسةُ بِ ًُ إِٔسَحاَم اِلَضِنَسانٔيُّ َقاَل َحسَّ ٌُ بِ ثََيا َصاُرو ٔ  َحسَّ ًٔ َمال ًٕ َْٔهِعٔب بِ ًِ ابِ ٕک َع

 ًَّ م ٔث َویَِلَعُكُض ٌَ َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َیأِکُُل بٔأََػابٔٔعطٔ الثَّ  أَبٔيطٔ َقاَل کَا

بعک نب امکل ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک اعدت رشہفی نیت اویلگنں ےس اھکان انتفؽ رفامےن 

 ےتیل ےھت۔ یک یھت افر اؿ وک اچٹ یھب

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اھکان انتفؽ رفامےن اک رطہقی

     133    حسیث 

ًُ ُسَلِيٕه َقاَل َسنِٔع  ثََيا ُمِؼَعُب بِ ًُ زَُنيِٕن َقاَل َحسَّ ُل بِ ـِ ثََيا اِلَؿ ًُ َمئيٕع َقاَل َحسَّ ثََيا أَِحَنُس بِ ًَ َمالٕٔک َيُكوُل َحسَّ ُت أَىََص بِ

ًَ اِلُحوعٔ  أَیُِتُط َیأِکُُل َوصَُو ُمِكٕع ٔم ٕ ََّرَ ُتَٔي َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله بَٔتِنز  أ

اسن نب امکل ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس وجھکرںی الیئ ںیئگ وت وضحر ادقس یلص اہلل 



 

 

ہیلع فملس اؿ وک ونش رفام رےہ ےھت افر اس فتق وھبک یک فہج ےس اےنپ اہسرے ےس رشتفی رفام ںیہن ےھت ہکلب اڑکفں ھٹیب رک یسک 

 وہےئ ےھت۔زیچ رپ اہسرا اگلےئ 

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

  

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک رفیٹ اک ذرک

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک رفیٹ اک ذرک

     134    حسیث 

ًِ حسثى ثََيا ُطِعَبُة َع ًُ َجِعََفٕ َقاَل َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َقاال َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ َّی َوُمَحنَّ ًُ اِلُنَثى ُس بِ  أَبٔي إِٔسَحاَم َقاَل ی ُمَحنَّ

ََّضا َقا ًِ َعائَٔظَة أَى ًٔ َیزٔیَس َع ٔ بِ ًٔ األَِسَوز ُث َع ًَ یَزٔیَس یَُحسِّ ًٔ بِ ٕس ػلي اهلل عليط َسنِٔعُت َعِبَس الزَِّحَن َلِت َما َطبَٔع آُل ُمَحنَّ

َّی ُقبَٔف َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ٔ یَِوَمئِن ُمتََتابَٔعئِن َحً ٔعير ٔ الظَّ ًِ ُخِبز  وسله ٔم

فایعؽ ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک فافت کت وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےک الہ 

 لسلسم دف دؿ یھبک وج یک رفیٹ ےس ٹیپ رھب رک اھکان ںیہن اھکای۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک رفیٹ اک ذرک

     135    حسیث 

ًُ عُثِ  یزُ بِ ثََيا ََحٔ ٕ َقاَل َحسَّ ًُ أَبٔي بَُهيِر ثََيا َیِحٌَی بِ ورٔيُّ َقاَل َحسَّ ٕس السُّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعبَّاُض بِ ٕ َقاَل َحسَّ ًٔ َعأمز ًِ ُسَلِئه بِ ٌَ َع َنا



 

 

ًٔ أَصِٔل بَِئت َرُسولٔ  ُل َع ـُ ٌَ َيِؿ ٔ  َسنِٔعُت أَبَا أَُماَمَة اِلَباصٔلٔيَّ َيُكوُل َما کَا ٔعير  اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ُخِبزُ الظَّ

 اوب اامہم ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک رھگ ںیم وج یک رفیٹ یھبک ںیہن یتچب یھت

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

  

 اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿوضحر یلص  :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک رفیٹ اک ذرک

     136    حسیث 

 ٔ ًِ ع ًٔ َخبَّإب َع ًِ صمٔ َٔل بِ ًُ َیزٔیَس َع ثََيا ثَابُٔت بِ ًُ ُمَعاؤیََة اِلُحَنهٔيُّ َقاَل َحسَّ ثََيا َعِبُس اهللٔ بِ ًٔ َعبَّإض َقاَل َحسَّ ًٔ ابِ َمَة َع َِکٔ

ٌُ عَٔظاّئ َوکَاکَا ٌَ أَِنَْرُ ُخِبزٔصِٔه ُخِبزَ ٌَ َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َیبٔيُت اللََّيالَٔي اِلُنتََتابَٔعَة كَاؤّیا صَُو َوأَصِلُُط ال یَحُٔسو

 ٔ ٔعير  الظَّ

یئک یئک رات ےپ درےپ وھبےک انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس افر آپ ےک رھگ فاےل 

ذگار دےتی ےھت ہک رات وک اھکےن ےک ےئل ھچک وموجد ںیہن وہات اھت افر ارثک ذغا آپ یک وج یک رفیٹ وہیت یھت وگ یھبک یھبک ویہگں یک 

 رفیٹ یھب لم اجیت یھت ۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک رفیٹ اک ذرک

     137    حسیث 

ًٔ َقاَل َحسَّ  ًُ َعِبٔس الزَِّحَن ثََيا َعِبُس اهللٔ بِ ًٔ َحسَّ ًُ َعِبٔس اهللٔ بِ ًٔ بِ ثََيا َعِبُس الزَِّحَن ًُ َعِبٔس اِلَنحٔئس اِلَحَيفٔيُّ َحسَّ ثََيا عُبَِيُس اهللٔ بِ



 

 

َُّط قٔيَل َلُط أَکََل َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ال ًٔ َسِعٕس أَى ًِ َسِضٔل بِ ٕ َع ثََيا أَبُو َحازٔو يَّقٔيَّ َيِعىٔی زٔیَيإر َقاَل َحسَّ

َّی َلقَٔي اهلَل َعزَّ َوَجلَّ َتَعالَي ؾَ الِ  اَري َؾَكاَل َسِضْل َما َرأَي َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله اليَّقٔيَّ َحً كٔيَل َلطُ َصِل کَاىَِت ُحوَّ

هُِه َمَياخُٔل َعلَي َعِضٔس َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ٔ َقاَل َما کَاىَِت َلَيا َمَياخُٔل قٔيَل َنيِ  َْ ٔعير ٌَ بٔالظَّ  ـَ ُنِيُتِه َتِؼَيُعو

 َقاَل ُنيَّا ىَِيُؿُدُط َؾَئليرُ ٔمِيُط َما كَاَر ثُهَّ َنِعحٔيُطُ 

لہس نب دعس ریض اہلل ہنع ےس یسک ےن وپاھچ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن یھبک دیفس دیمہ یک رفیٹ یھب اھکیئ ےہ؟ اوہنں 

 فملس ےک اسےنم اریخ رمع کت یھبک دیمہ آای یھب ںیہن وہاگ۔ رھپ اسلئ ےن وپاھچ ہک وضحر یلص اہلل ےن وجاب دای ہک وضحر یلص اہلل ہیلع

ہیلع فملس ےک زامہن ںیم  م ولوگں ےک اہیں اینلھچں ںیھت ؟ اوہنں ےن رفامای ہک ںیہن ںیھت اسلئ ےن وپاھچ ہک رھپ وج یک رفیٹ ےسیک 

ےت ںیہ( لہس ےن رفامای ہک اس آےٹ ںیم نوھ ک امر ںای رکےت وج ومےٹ ومےٹ ےکنت اکپےت ےھت؟ )وچہکن اس ںیم ےکنت فہریہ زایدہ وہ

 وہےت ےھت فہ اڑ اجےت ےھت۔ ابیق وگدنھ ےتیل ےھت

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک رفیٹ اک ذرک
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ًِ َقَتاَزَة عَ  ًِ یُوىَُص َع ثَىٔی أَبٔي َع ًُ صَٔظاوٕ َقاَل َحسَّ ثََيا ُمَعاذُ بِ إر َقاَل َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َمالٕٔک َقاَل َحسَّ ًِ أَىَٔص بِ

ٌٕ َو  ٔ الشُّ َما أَکََل ىَٔيیُّ اهللٔ َعلَي خَٔوا ٌَ َقاَل َعلَي صَٔذظ ْل َقاَل َؾُكِلُت لَٔكَتاَزَة َؾَعم َو کَاىُوا َیأِکُلُو َجٕة َوال ُخبٔزَ َلُط ُمزَقَّ ََفٔ ال فٔي ُسَُکَّ

ًِ َقَتاَزَة صَُو یُوىُُص اإلِٔسکَاُف  إر یُوىُُص صََذا الَّٔذي َرَوي َع ًُ َبظَّ ُس بِ  َقاَل ُمَحنَّ

ےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن یھبک اھکان زیم رپ انتفؽ ںیہن رفامای ہن وھچیٹ رتشطویں ںیم رضحت اسن ریض اہلل ہنع رفام

ان  س ونش رفامای ہن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےیل یھبک اپچیت اکپیئ یئگ ۔ ویسن ےتہک ںیہ ںیم ےن اتقدہ ریض اہلل ہنع ےس وپاھچ ہک رھپ اھک

 وہنں ےن وجاب دای ہک ن ی ڑمچے ےک درتسوخاؿ رپ۔زیچ رپ رھک رک اھکےت ےھت؟ ا
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 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک رفیٹ اک ذرک
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 ًِ ِعٔيیِّ َع ًٔ الظَّ ًِ ُمَحالٕٔس َع ٕ اِلُنَضلَّٔيیُّ َع ًُ َعبَّاز ثََيا َعبَّازُ بِ ًُ َمئيٕع َقاَل َحسَّ ثََيا أَِحَنُس بِ وٕم َقاَل َزَخِلُت َعلَي َحسَّ  َمِْسُ

ٌِ أَبِکَٔي إأل  ٕ َؾأََطاُئ أَ ًِ كََعاو ٕ َوَقاَلِت َما أَِطَبُع ٔم بَٔهيُت َقاَل ُقِلُت لَٔه َقاَلِت أَذُِْکُ اِلَحاَل الًَّٔی َعائَٔظَة َؾَسَعِت لٔي بَٔلَعاو

 ٕ ٕ َوَلِحٕه َمزََّتئِن فٔي یَِوو ًِ ُخِبز ىَِيا َواهللٔ َما َطبَٔع ٔم  َؾاَرَم َعَلِيَضا َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله السُّ

 ےک اپس ایگ اوہنں ےن ریمے ےئل اھکان یاگنای افر ہی ترسفؼ ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع

 رفامےن ںیگل ہک ںیم یھبک ٹیپ رھب رک اھکان ںیہن اھکیت رگم ریما رفےن وک دؽ اچاتہ ےہ ۔ آپ ےن رفامای ہک ےھجم وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع

دف رمہبت وگتش ای رفیٹ ےس ٹیپ رھب رک اھکےن فملس یک فہ اح ت اید آیت ےہ سج رپ  م ےس افمرتق رفامیئ ےہ ہک یھبک اکی دؿ ںیم 

 یک ونتب ںیہن آیئ
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 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک رفیٹ اک ذرک
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ًِ أَبٔي إِٔسَحاَم َقاَل َسنِٔع  ثََيا ُطِعَبُة َع ثََيا أَبُو َزاُوَز َقاَل َحسَّ ٌَ َقاَل َحسَّ ًُ غَِيم  ثََيا َمِحُنوزُ بِ ًَ یَزٔیَس َحسَّ ًٔ بِ ُت َعِبَس الزَِّحَن

ًِ َعائَٔظَة َقاَلِت َما َطبَٔع َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل ًٔ یَزٔیَس َع ٔ بِ ًٔ األَِسَوز ُث َع ٔ َیِوَمئِن یَُحسِّ ٔعير ٔ الظَّ ًِ ُخِبز  عليط وسله ٔم



 

 

َّی ُقبَٔف   ُمتََتابَٔعئِن َحً

رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل اہنع رفامیت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن امتؾ رمع ںیم یھبک وج یک رفیٹ ےس یھب دف دؿ ےپ 

 درےپ ٹیپ ںیہن رھبا
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 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک رفیٹ اک ذرک
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ًُ َعِنزٕو أَبُو  ثََيا َعِبُس اهللٔ بِ ًٔ َقاَل َحسَّ ًُ َعِبٔس الزَِّحَن ثََيا َعِبُس اهللٔ بِ وبََة َحسَّ ًٔ أَبٔي ََعُ ًِ َسٔعئس بِ ثََيا َعِبُس اِلَوارٔٔث َع ٕ َحسَّ َمِعَنز

 َّ ّكا َحً ٌٕ َوال أَکََل ُخِبزّا ُمَزقَّ ًِ أَىَٕص َقاَل َما أَکََل َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َعلَي خَٔوا ًِ َقَتاَزَة َع  ی َماَت َع

ہیلع فملس ےن یھبک اریخ کت زیم رپ اھکان انتفؽ ںیہن رفامای افر ہن اپچیت ونش  رضحت اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر یلص اہلل

 رفامیئ۔
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 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسنل اک ذرک

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسنل اک ذرک
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 ٌَ ا ًُ َحشَّ ثََيا َیِحٌَی بِ ًٔ َقاال َحسَّ ًُ َعِبٔس الزَِّحَن ًٔ َعِشََکٕ َوَعِبُس اهللٔ بِ ًُ َسِضٔل بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٌُ َحسَّ ثََيا ُسَلمِْيَ ًُ َقاَل َحسَّ بِ



 

 

ٌَّ َرُسوَل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َقاَل نِٔعَه اإلَٔزاُو ا ًِ َعائَٔظَة أَ ًِ أَبٔيطٔ َع َوَة َع ًٔ َُعِ ٔ بِ ًِ صَٔظاو ِلَدلُّ َقاَل َعِبُس بمٔ ٕل َع

ًٔ فٔي َحٔسیثٔطٔ نِٔعَه اإلَٔزاُو أَؤ األُِزُو اِلَدلُّ  ًُ َعِبٔس الزَِّحَن  اهللٔ بِ

 یل اہنع رفامیت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی رمہبت رفامای ہک رسہک یھب ا اس ااھچ اسنل ےہ۔رضحت اعہشئ ریض اہلل اعت
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 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ہیلع فملس ےک اسنل اک ذرکوضحِر ادقس یلص 

     143    حسیث 

ٕ َيكُ  ًَ َبٔظير ٌَ بِ ٕب َقاَل َسنِٔعُت اليُِّعَنا ًٔ ََحِ ًِ ٔسَنأک بِ ثََيا أَبُو األَِحَؤؾ َع ثََيا ُقتَِيَبُة َقاَل َحسَّ وُل أََلِشُتِه فٔي كََعاوٕ َحسَّ

َقٔل َما یَ  ًَ السَّ إب َما ٔطئُٔتِه َلَكِس َرأَیُِت ىَبٔيَّهُِه ػلي اهلل عليط وسله َوَما َیحُٔس ٔم  ِنألُ بَِلَيطُ َوََشَ

 امعنؿ نب ریشب ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ایک  م اھکےن ےنیپ یک صارط وخاہ وتمعنں ںیم ںیہن وہ احالہکن ںیم ےن وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع

 فملس وک داھکی ہک اؿ ےک اہں ومعمیل مسق یک وجھکرفں یک دقمار ہن وہیت یھت ہک سج ےس مکش ریس وہ اجےئ۔
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 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسنل اک ذرک

     144    حسیث 

ثََيا ُمَع  ًُ َعِبسٔ اهللٔ اِلُدزَاعٔيُّ َقاَل َحسَّ ثََيا َعِبَسةُ بِ ًٔ َعِبسٔ َحسَّ ٔ بِ ًِ َجابٔز ًٔ زٔثَإر َع ًِ ُمَحارٔٔب بِ ٌَ َع ًِ ُسِؿَيا ًُ صَٔظاوٕ َع اؤیَُة بِ



 

 

 اهللٔ َقاَل َقاَل َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله نِٔعَه اإلَٔزاُو األُِزُو اِلَدلُّ 

ہی اراشد رفامای ہک رسہک یھب ایک یہ ااھچ رضحت اج س ریض اہلل اعتیل ہنع یھب لقن رکےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

 اسنل ےہ

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسنل اک ذرک

     145    حسیث 

ًِ َزصَِسوٕ اِلَحزِمٔيِّ َقاَل ُنيَّ  ًِ أَبٔي قمٔ بََة َع ًِ أَیُّوَب َع ٌَ َع ًِ ُسِؿَيا ثََيا َونٔيْع َع ثََيا َصيَّاْز َحسَّ ُتَٔي َحسَّ ا عِٔيَس أَبٔي ُموَسی األَِطَعزٔيِّ َؾأ

ِّي َرأَ  ٔن ًَ اِلَكِوؤ َؾَكاَل َما َلَک َؾَكاَل إ ي َرُجْل ٔم ِّي َرأَیُِت بَٔلِحٔه َزَجإد َؾتََيهَّ ٌُ َؾإٔن ٌِ ال آکَُلَضا َقاَل اِز یُِتَضا َتأِکُُل َطِيّئا َؾَحَلِؿُت أَ

 َرُسوَل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َیأِکُُل َلِحَه َزَجادٕ 

 ےس زدہؾ ےتہک ںیہ ہک ںیم رضحت اوب ومٰیس ارعشی ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اپس اھت اےکن اپس اھکےن ںیم رمیغ اک وگتش آای عمجم ںیم

اکی آدیم ےھچیپ ٹہ ایگ اوب ومٰیس ےن اس ےس ےنٹہ یک فہج درایتف یک اس ےن رعض ایک ہک ںیم ےن رمیغ وک دنگیگ اھکےت داھکی ےہ 

اس ےئل ںیم ےن رمیغ ہن اھکےن یک مسق اھک ریھک ےہ۔ رضحت اوب ومٰیس ےن رفامای ہک آؤ افر  ے فلکت اھکؤ ںیم ےن وخد وضحر ادقس 

 ملس وک رمیغ اک وگتش ونش رفامےت داھکی ارگ اناجزئ ای ان دنسپ وہیت وت وضحریلص اہلل ہیلع فملس ےسیک انتفؽ رفامےت ۔یلص اہلل ہیلع ف

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 س یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسنل اک ذرکوضحِر ادق
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ًٔ َمِضسٔ  ًٔ بِ ًُ َعِبٔس الزَِّحَن ثََيا إٔبَِزاصٔيُه بِ ُد اِلَبِػَسازٔيُّ َقاَل َحسَّ ًُ َسِضٕل األََِعَ ُل بِ ـِ ثََيا اِلَؿ ًٔ َحسَّ ًٔ عَُنَز بِ ًٔ إٔبَِزاصٔيَه بِ ٓيٕ َع

ٔ َقا ظ ًِ َجسِّ ًِ أَبٔيطٔ َع  َل أَکَِلُت َمَع َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َلِحَه حَُباَريَسٔؿيَيَة َع

 ہنیفس ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت ةحری اک وگتش اھکای ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ٔ ثََيا إِٔسَناع ٕ َقاَل َحسَّ ًُ حُِحز ثََيا َعلٔيُّ بِ ًِ َزصَِسوٕ اِلَحزِمٔيِّ َقاَل ُنيَّا عِٔيَس َحسَّ نٔئِمِّ َع ًٔ اِلَكأسٔه التَّ ًِ أَیُّوَب َع ًُ إٔبَِزاصٔيَه َع يُل بِ

ًِ بَىٔی ٔ َرُجْل ٔم َو فٔي كََعأمطٔ َلِحَه َزَجإد َوفٔي اِلَكِوو َو كََعاَمطُ َوَقسَّ َُّط َمِولّي َتِئه اهللٔ أَحِ  أَبٔي ُموَسی األَِطَعزٔيِّ َقاَل َؾَكسَّ َنزُ َنأَى

ِّي َقِس َرأَیُِت َرُسوَل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله أَکََل ٔمِيُط َؾَك  ٌُ َؾإٔن ٌُ َؾَكاَل َلُط أَبُو ُموَسی اِز ِّي َرأَیُِتُط َیأِکُُل َقاَل َؾَلِه یَِس ٔن اَل إ

ٌِ ال أَكَِعَنطُ أَبَّسا  َطِيّئا َؾَكٔذِرتُُط َؾَحَلِؿُت أَ

 م اوب ومٰیس ارعشی ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اپس ےھت اؿ ےک اپس اھکان الای ایگ۔ سج ںیم رمیغ اک وگتش یھب اھت عمجم زدہؾ ےتہک ںیہ ہک 

 ےن ںیم اکی آدیم ہلیبق ونب میت اک یھب اھت وج رسخ رگن اک اھت، اظبرہ آزاد دشہ الغؾ ولعمؾ وہات اھت۔ اس ےن وسکییئ اایتخر یک اوب ومٰیس

اہک افر آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےک رمیغ انتفؽ رفامےن اک ذرک رفامای اس ےن ذعر ایک ہک ںیم ےن اس وک ھچک اےس وتمہج وہےن وک 

 ایسی یہ زیچ اھکےت داھکی سج یک فہج ےس ےھجم اس ےس رکاتہ آیت ےہ اس ےئل ںیم ےن اس ےک ہن اھکےن یک مسق اھک ریھک ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ثََيا أَبُو أَِحَنَس الزُّبَيِرٔيُّ َوأَبُو نَُعِيٕه  ٌَ َقاَل َحسَّ ًُ غَِيم  ثََيا َمِحُنوزُ بِ ًِ  َحسَّ ًٔ عٔيَسی َع ًِ َعِبٔس اهللٔ بِ ٌُ َع ثََيا ُسِؿَيا َقاال َحسَّ

ًِ أَبٔي أَٔسيٕس َقاَل َقاَل َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله کُلُوا الزَّ  اؤ يَُكاُل َلُط َعَلاْئ َع ًِ أَصِٔل الظَّ یَِت َوازَّصٔيُوا بٔطٔ َرُجٕل ٔم

ًِ َطَحَزةٕ ُمَباَرَنةٕ  َُّط ٔم  َؾإٔى

افر  اوب ادیس ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای ہک زوتیؿ اک لیت اھکےن ںیم یھب اامعتسؽ رک

 امشل ںیم یھب اس ےئل ہک اب ستک درتخ اک لیت ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ًِ أَ  ًٔ أَِسَلَه َع ًِ َزیِٔس بِ ثََيا َمِعَنْز َع أم َقاَل َحسَّ ثََيا َعِبُس الزَّزَّ ًُ ُموَسی َقاَل َحسَّ ثََيا َیِحٌَی بِ ًِ َحسَّ أب َقاَل بٔيطٔ َع ًٔ اِلَدلَّ عَُنَز بِ

ًِ َطَحَزةٕ ُمَباَرَنٕة َقاَل أَبُو عٔي َُّط ٔم أم َقاَل َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله کُلُوا الزَّیَِت َوازَّصٔيُوا بٔطٔ َؾإٔى ٌَ َعِبُس الزَّزَّ َسی وکَا

ُب فٔي َصَذا اِلَحٔسیٔث ََّرُبََّنا أَِسَيَسُظ َوُربََّنا أَِرَس  ََّطٔ ـِ ِيجٔيُّ َقاَل َي ًُ َمِعَبٕس الشِّ ٌُ بِ ِيجٔيُّ َوصَُو أَبُو َزاُوَز ُسَلمِْيَ ثََيا الشِّ َلُط َحسَّ

ًٔ الئَّيیِّ ػلي اهلل عليط وسله ىَِحَوظُ  ًِ أَبٔيطٔ َع ًٔ أَِسَلَه َع ًِ َزیِٔس بِ ٕ َع ًِ َمِعَنز أم َع ثََيا َعِبُس الزَّزَّ ًِ عَُنزَ َحسَّ   َوَلِه یَِذُْکِ ؾٔيطٔ َع

رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع یھب اراشد لقن رکےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای ہک زوتیؿ اک لھپ اھکؤ افر 

 امشل رکف اس ےئل ہک فہ ابمرک درتخ ےس دیپا وہات ےہ
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 َ ث ًُ َمِضسٔٓيٕ َقاال َحسَّ ًٔ بِ ًُ َجِعََفٕ َوَعِبُس الزَِّحَن ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َقاَل َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًِ َقَتاَزَة َع َيا ُطِعَبُة َع

ُتَٔي بَٔل  بَّاُئ َؾأ ٌَ الئَّيیُّ ػلي اهلل عليط وسله ُيِعحٔبُُط السُّ ًٔ َمالٕٔک َقاَل کَا ٕ أَِو زُعَٔي َلطُ َؾَحَعِلُت أََتتَبَُّعُط َؾأََؿُعُط أَىَٔص بِ َعاو

َُّط یُحٔبُّطُ   بَيَِن یََسیِطٔ لَٔنا أَِعَلُه أَى

رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وک دکف رموغب اھت اکی رمہبت وضحر یلص اہلل ہیلع فملس 

اہلل ہیلع فملس یسک دوعت رپ رشتفی ےل ےئگ )رافی وک کش ےہ ہک ہی  ہص  س ومعق اک ےہ( سج ںیم  ےک اپس اھکان آای وضحر یلص

 دکف اھت وچہکن ےھجم ولعمؾ اھت ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فملس وک ہی رموغب ےہ اس ےئل اس ےک ےلتق ڈوھڈن رک ںیم وضحر یلص اہلل ہیلع فملس

 ےک اسےنم رک داتی اھت۔
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 ًِ ًُ غَٔيإث َع ثََيا َحِؿُؽ بِ ًُ َسٔعيٕس َقاَل َحسَّ ثََيا ُقتَِيَبُة بِ ًِ أَبٔيطٔ َقاَل َحسَّ ٕ َع ًٔ َجابٔز ًِ َحٔهئه بِ ًُ أَبٔي َخالٕٔس َع إِٔسَناعٔيَل بِ

 َ ِّرُ بٔطٔ ك ُع َؾُكِلُت َما َصَذا َقاَل ىَُهْ أَیُِت عِٔيَسُظ زُبَّاّئ يَُكلَّ  َعاَمَياَزَخِلُت َعلَي الئَّيیِّ ػلي اهلل عليط وسله ََّرَ

ںیم وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک مدتم ںیم احرض وہا وت دکف ےک وھچےٹ وھچےٹ اج س نب اطرؼ ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک 



 

 

  اڑے ےئک اج رےہ ےھت ۔ ںیم ےن رعض ایک ہک اس اک ایک ےنب اگ۔ رفامای ہک اس ےس اسنل ںیم ااضہف ایک اجےئ اگ۔
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َّطُ َسنٔ  ًٔ أَبٔي كَِلَحَة أَى ًٔ َعِبسٔ اهللٔ بِ ًٔ إِٔسَحاَم بِ ًٔ أَىَٕص َع ًِ َمالٔٔک بِ ًُ َسٔعيٕس َع ثََيا ُقتَِيَبُة بِ ٌَّ َحسَّ ٔ ًَ َمالٕٔک َيُكوُل إ َع أَىََص بِ

اكّا َزَعا َرُسوَل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله لَٔلَعاوٕ َػَيَعُط َقاَل أَىَْص َؾَذَصِبُت َم  ٔلَي َخيَّ َع َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله إ

ٕ َوَمزَّقا ؾٔيطٔ زُبَّاْئ َوَقٔسیْس قَ  ًِ َطٔعير ٔلَي َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ُخِبزّا ٔم َب إ ٔ َؾََقَّ َعاو أَیُِت َذلَٔک اللَّ اَل أَىَُص ََّرَ

بَّاَئ َحَوالَٔي الِ  ًِ َیِؤمئٔذٕ الئَّيیَّ ػلي اهلل عليط وسله یَتَتَبَُّع السُّ بَّاَئ ٔم  َكِؼَعٔة َؾَلِه أََزِل أُحٔبُّ السُّ

رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی درزی ےن وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک اکی رمہبت دوعت یک ںیم یھب 

یک رفیٹ افر دکف وگتش اک وشراب شیپ  وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت احرض وہا اس ےن وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک مدتم ںیم وج

ایک۔ ںیم ےن وضحر یلص اہلل ہیلع فملس وک داھکی ہک ایپہل یک بس اجوبنں ےس دکف ےک  اڑے التش رفام رےہ ےھت۔ اس فتق ےس ےھجم 

 دکف رموغب وہ ایگ۔
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 ُ ثََيا أَب ٌَ َقالُوا َحسَّ ًُ غَِيم  ًُ َطبٔيٕب َوَمِحُنوزُ بِ ِوَرقٔيُّ َوَسَلَنُة بِ ًُ إٔبَِزاصٔيَه السَّ ثََيا أَِحَنُس بِ ٔ َحسَّ ًِ ص َوَة و أَُساَمَة َع ًٔ َُعِ َظاؤ بِ



 

 

ٌَ الئَّيیُّ ػلي اهلل عليط وسله یُٔحبُّ اِلَحِلَواَئ َواِلَعَشَل  ًِ َعائَٔظَة َقاَلِت کَا ًِ أَبٔيطٔ َع  َع

 رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل اہنع رفامیت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وک اھٹیم افر دہش  ے ااہتن دنسپ اھت۔
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 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسنل اک ذرک

     154    حسیث 

انٔيُّ َقا ٕس الزَِّعََفَ ًُ ُمَحنَّ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ٌَّ َحسَّ ـَ أَ ًُ یُوُس ُس بِ ًُ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔي ُمَحنَّ ٕس َقاَل َقاَل ابِ ًُ ُمَحنَّ اُد بِ ثََيا اِلَححَّ َل َحسَّ

ٔلَي َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله جَ  بَِت إ ََّضا ََقَّ ٌَّ أُوَّ َسَلَنَة أَِخبََرِتُط أَى ًَ َيَشإر أَِخبََرُظ أَ َ َعَلاَئ بِ کََل ٔمِيطُ ثُهَّ ِيّبا َمِظؤیًّا َؾأ

 َ أ م ةٔ َوَما َتَوؿَّ ٔلَي الؼَّ  َقاَو إ

رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتیل امہنع رفامیت ںیہ ہک اوہنں ےن ولہپ اک انھب وہا وگتش وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک مدتم ںیم شیپ ایک 

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےن انتفؽ رفامای افر رھپ الب فوض ےئک امنز ڑپیھ۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسنل اک ذرک

     155    حسیث 

ًِ ُسلَ  ًُ َلضٔيَعَة َع ثََيا ابِ ثََيا ُقتَِيَبُة َقاَل َحسَّ ًٔ اِلَحارٔٔث َقاَل أَکَِلَيا َمَع َرُسؤل اهللٔ ػلي َحسَّ ًِ َعِبٔس اهللٔ بِ ٕ َع ًٔ زٔیَاز ٌَ بِ مِْيَ



 

 

 اهلل عليط وسله ٔطَواّئ فٔي اِلَنِشحٔسٔ 

 دبع اہلل نب احرث ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک  م ےن وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت انھب وہا وگتش دجسم ںیم اھکای۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسنل اک ذرک

     156    حسیث 

ا ًٔ َطسَّ َة َجأمٔع بِ ًِ أَبٔي َػِْخَ ثََيا ٔمِشَعْز َع ثََيا َونٔيْع َقاَل َحسَّ ٌَ َقاَل َحسَّ ًُ غَِيم  ثََيا َمِحُنوزُ بِ ًٔ َعِبسٔ َحسَّ ٔ بِ ًٔ اِلُنػٔيَرة ٕ َع ز

ًٔ ُطِعَبَة َقاَل ٔؿِؿُت َمَع َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َذاَت َليِ  ٔ بِ ًٔ اِلُنػٔيَرة ُتَٔي بَٔحِيٕب َمِظوٓٔيٕ ثُهَّ أََخَذ اهللٔ َع َلٕة َؾأ

َة َؾَكا َِفَ
ٔ َؾأَِلَقي الظَّ م ة َة َؾَحَعَل یَُحزُّ َؾَحزَّ لٔي بَٔضا ٔمِيطُ َقاَل َؾَحاَئ بمٔ ْل یُِؤذٔىُطُ بٔالؼَّ َِفَ

ٌَ الظَّ َل َما َلطُ َتزٔبَِت یََساُظ َقاَل َوکَا

طُ َعلَي ٔسَوإک َطارٔبُطُ َقِس َوفَي َؾَكاَل َلُط أَُقؼُّ   ُط َلَک َعلَي ٔسَوإک أَِو ُقؼُّ

ریغمہ نب ہبعش ےتہک ںیہ ہک ںیم اکی رات وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت امہمؿ وہا اھکےن ںیم اکی ولہپ انھب وہا الای ایگ۔ 

دفراؿ ںیم رضحت البؽ ےنآ رک امنز وضحر یلص اہلل ہیلع فملس اچوق ےل رک اس ںیم ےس اکٹ اکٹ رک ےھجم رمتمح رفام رےہ ےھت ایس 

 یک ایتری یک االطع دی۔ وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای ہک صاک آولد وہں اےکس دفونں اہھت۔ ایک وہا اس وک ہک اےسی ومعق رپ

آیئ ہک ریمی ومھچن  ربخ یک افر رھپ رھچی رھک رک امنز ےک ےئل رشتفی ےل ےئگ۔ ریغمہ ےتہک ںیہ ہک دفرسی ابت ریمے اسھت ہی شیپ

رتک  تہب ڑبھ ریہ یھت۔ وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک الؤ وسماک رپ رھک رک اؿ وک رتک دفں ای ہی رفامای ہک وسماک رپ رھک رک اؿ وک

 دف۔ رافی وک اافلظ ںیم کش ےہ ہک ایک ظفل رفامےئ؟

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسنل اک ذرک

     157    حسیث 

ًِ أَبٔي َِّئِمِّ َع ٌَ الت ا ًِ أَبٔي َحيَّ ِيٕل َع ـَ ًُ ُؾ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ َعِبسٔ األَِعلَي َقاَل َحسَّ ثََيا َوأػُل بِ ُتَٔي  َحسَّ ًِ أَبٔي صَُزیَِزَة َقاَل أ ُز َِِّعَة َع

َراُع َوکَاىَِت ُتِعحٔبُ   طُ َؾَيَضَص ٔمِيَضاالئَّيیُّ ػلي اهلل عليط وسله بَٔلِحٕه ََّرُؾَٔع إَٔلِيطٔ الذِّ

اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک مدتم ںیم  ںیہ ےس وگتش آای۔ اس ںیم ےس دتس 

 )ینعی وبگن( وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسےنم شیپ وہا۔ وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس وک داوتنں ےس اکٹ رک انتفؽ رفامای )ینعی

 رھچی فہریہ ےس ںیہن اکاٹ(۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسنل اک ذرک

     158    حسیث 

ًُ بَ  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ًٔ عَٔيإق َع ًِ َسِعٔس بِ ًٔ أَبٔي إِٔسَحاَم َع ٕس َع ًَ ُمَحنَّ ٕ َيِعىٔی ابِ ًِ ُزَصيِر ثََيا أَبُو َزاُوَز َع إر َقاَل َحسَّ ًٔ ظَّ  ابِ

 ٌَّ ٌَ یََزي أَ َرأع َوکَا َراُع َقاَل َوُسهَّ فٔي الذِّ ٌَ الئَّيیُّ ػلي اهلل عليط وسله ُيِعحٔبُطُ الذِّ ٕ َقاَل کَا وظُ َمِشُعوز  اِلَيُضوَز َسنُّ

رضحت انب وعسمد ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وک ذراع ینعی دتس اک وگتش رموغب اھت افر ایس ںیم 

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وک زرہ دای ایگ۔ امگؿ ہی ےہ ہک وہید ےن زرہ دای اھت۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسنل اک ذرک

     159    حسیث 

ثََيا ًُ إٔبَِزاصٔيَه َقاَل َحسَّ ثََيا ُمِشلُٔه بِ إر َقاَل َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ  َحسَّ ًٔ َحِوَطٕب َع ٔ بِ ًِ َطِضز ًِ َقَتاَزَة َع ًُ یَزٔیَس َع ٌُ بِ أَبَا

َراُع َؾَياَوِلُتطُ الذِّ  ٌَ يُِعحٔبُطُ الذِّ َراَع ثُهَّ َقاَل ىَاؤِلىٔی أَبٔي عُبَِيَسَة َقاَل كََبِدُت لٔلئَّيیِّ ػلي اهلل عليط وسله قِٔسّرا َوَقِس کَا

َراَع َؾَياَوِلُتُط ثُهَّ َقا ٔ َلِو َسهَ الذِّ ًِ ذَٔرإع َؾَكاَل َوالَّٔذي َنِؿٔسی بَٔيسٔظ اةٔ ٔم َراَع َؾُكِلُت یَا َرُسوَل اهللٔ َوَنِه لٔلظَّ تَّ َل ىَاؤِلىٔی الذِّ

َراَع َما َزَعِوُت   َلَياَوِلَتىٔی الذِّ

 اوب دیبعہ نب ارجلاح ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےئل اہڈنی اکپیئ، وچہکن آاقےئ اندمار ہیلع

اولصلة فاالسلؾ وک وبگن اک وگتش زایدہ دنسپ اھت اس ےئل ںیم ےن اکی وبگن شیپ یک۔ رھپ وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےن دفرسی بلط 

ےن دفرسی شیپ یک۔ رھپ وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےن رسیتی بلط رفامیئ، ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع رفامیئ، ںیم 

فملس رکبی یک دف یہ وبںیگن وہیت ںیہ ۔ وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اس ذات یک مسق سج ےک  ہضب دقرت ںیم ریمی اجؿ ےہ 

  راتہ، اس دےس ی ےس وبںیگن یتلکن رں ۔ارگ وت پچ راتہ وت ںیم بج کت اماتگن

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسنل اک ذرک

     160    حسیث 

ٌَ قَ  ًٔ ُسَلمِْيَ ًِ ُؾَلِئح بِ ًُ َعبَّازٕ َع ثََيا یَِحٌَی بِ انٔيُّ َقاَل َحسَّ ٕس الزَِّعََفَ ًُ ُمَحنَّ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ٕ َحسَّ ًِ بَىٔی َعبَّاز ثَىٔی َرُجْل ٔم اَل َحسَّ

ًٔ الزُّبَ  ًِ َعِبٔس اهللٔ بِ ٕ َع ًُ َعبَّاز ًُ َیِحٌَی بِ ٔلَي ُيَكاَل َلُط َعِبُس اِلَوصَّأب بِ َراُع أََحبَّ اللَِّحٔه إ ًِ َعائَٔظَة َقاَلِت َما کَاىَٔت الذِّ ٔ َع يِر

ََّضا أَِعحَ  ٌَ َيِعَحُل إَٔلِيَضا ألَى ٌَ ال َیحُٔس اللَِّحَه إأل غٔبًّا َوکَا ٔهيَّطُ کَا َْ ّحاَرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َو ـِ  لَُضا نُ



 

 

گن اک وگتش ھچک ذلت یک فہج ےس وضحر یلص اہلل ہیلع فملس وک زایدہ دنسپ ہن اھت، ہکلب رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک وب

وگتش وچہکن اگےہ اگےہ اتکپ اھت افر ہی دلجی لگ اجات ےہ اس ےئل وضحر یلص اہلل ہیلع فملس اس وک دنسپ رفامےت ےھت، اتہک دلجی ےس 

 افرغ وہ رک اےنپ اشملغ ںیم رصمفػ وہں ۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسنل اک ذرک

     161    حسیث 

ثََيا أَبُو أَِحَنَس َقاَل حَ  ٌَ َقاَل َحسَّ ًُ غَِيم  ثََيا َمِحُنوزُ بِ ًِ َؾِضٕه َقاَل َسنِٔعُت َعِبَس اهللٔ َحسَّ ثََيا ٔمِشَعْز َقاَل َسنِٔعُت َطِيّدا ٔم سَّ

 ٔ ِضز ٌَّ أَكَِيَب اللَِّحٔه َلِحُه الوَّ ٔ ًَ َجِعََفٕ َيُكوُل َسنِٔعُت َرُسوَل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َيُكوُل إ  بِ

  اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای  ھٹی اک وگتش رتہبنی وگتش ےہ۔دبع اہلل نب رفعج ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسنل اک ذرک

     162    حسیث 

 ٔ ًٔ أَب ًٔ ابِ ٔل َع ًٔ اِلَنَؤمَّ ًِ َعِبسٔ اهللٔ بِ ًُ اِلُحَبأب َع ثََيا َزیُِس بِ ًُ َونٔيٕع َقاَل َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَيا ٌَّ َحسَّ ًِ َعائَٔظَة أَ ي ُمَلِيَهَة َع

 الئَّيیَّ ػلي اهلل عليط وسله َقاَل نِٔعَه اإلَٔزاُو اِلَدلُّ 

 رفامیت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای ہک رسہک رتہبنی اسنل ےہ۔ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل اہنع



 

 

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 نل اک ذرکوضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس

     163    حسیث 

ًِ ثَابٕٔت أَبٔي َحِنزََة ال ًُ َعيَّإغ َع ثََيا أَبُو بََِکٔ بِ ًُ اِلَعم ٔئ َقاَل َحسَّ ُس بِ یِٕب ُمَحنَّ ثََيا أَبُو ُْکَ ًِ أُوِّ َحسَّ ِعٔيیِّ َع ًٔ الظَّ َنالٔيِّ َع ثُّ

ِلُت ال إأل ُخِبزْ َیابْٔص َوَخلٌّ َؾَكاَل َصاتٔي َما أَِقََفَ َصاىٔٔئ َقاَلِت َزَخَل َعلَيَّ الئَّيیُّ ػلي اهلل عليط وسله َؾَكاَل أَعِٔيَسٔک َطِيْئ َؾكُ 

ًِ أُزُوٕ ؾٔيطٔ الدل  بَِيْت ٔم

 رضحت اؾ اہین ریض اہلل اعتیل اہنع )وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک اچچ زاد نہب( رفامیت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس )حتف

 رفامای ہک ریتے اپس ھچک اھکےن وک ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک ہک وسیھک رفیٹ افر رسہک، وضحر ہکم ںیم( ریمے اپس رشتفی الےئ افر ہی

 ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ےل آؤ فہ رھگ اسنل ےس صایل ںیہن سج ںیم رسہک ہن وہ۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسنل اک ذرک

     164    حسیث 

ًٔ مُ  ًِ َعِنزٔو بِ ثََيا ُطِعَبُة َع ًُ َجِعََفٕ َقاَل َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی َقاَل َحسَّ ًُ اِلُنَثى ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔي َحسَّ ًِ ُمزََّة اِلَضِنَسانٔيِّ َع زََّة َع

ًٔ الئَّيیِّ ػلي اهلل عليط وسله َقاَل  ُل َعائَٔظَة َعلَي  ُموَسی األَِطَعزٔيِّ َع ـِ ٔ َؾ َعاو ٔ اللَّ َّرٔیسٔ َعلَي َسائٔز ٔل الْ ـِ  اليَِّشأئ َنَؿ

اوب ومٰیس ارعشی ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای ہک اعہشئ یک تلیضف امتؾ وعروتں رپ 



 

 

 ایسی ےہ  ےسی ہک رثدی یک تلیضف امتؾ اھکونں رپ۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسنل اک ذرک

     165    حسیث 

ثَيَ  ًُ َجِعََفٕ َقاَل َحسَّ ثََيا إِٔسَناعٔيُل بِ ٕ َقاَل َحسَّ ًُ حُِحز ثََيا َعلٔيُّ بِ ٕ األَِنَؼارٔيُّ أَبُو َحسَّ ًٔ َمِعَنز ًٔ بِ ًُ َعِبٔس الزَِّحَن ا َعِبُس اهللٔ بِ

ُل َعائَٔظَة َعلَي اليَِّشائٔ  ـِ ًَ َمالٕٔک َيُكوُل َقاَل َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َؾ َّطُ َسنَٔع أَىََص بِ َّرٔیسٔ  كَُواَلَة أَى ٔل الْ ـِ َنَؿ

 ٔ َعاو ٔ اللَّ  َعلَي َسائٔز

 اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای ہک اعہشئ یک تلیضف امتؾ وعروتں رپ رضحت اسن ریض

 ایسی ےہ ۔  ےسی رثدی یک تلیضف ےہ امتؾ اھکونں رپ۔

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

  

 ر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿوضح :   ابب

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسنل اک ذرک

     166    حسیث 

ًٔ أَ  ًٔ أَبٔي َػالٕٔح َع ًِ ُسَضِئل بِ ٕس َع ًُ ُمَحنَّ ٔ بِ ثََيا َعِبُس اِلَعزٔیز ًُ َسٔعيٕس َقاَل َحسَّ ثََيا ُقتَِيَبُة بِ َّ َحسَّ ًِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَى ُط َرأَي بٔيطٔ َع

َّي َوَلِه  ـٔ َطاةٕ ثُهَّ َػل ٔ ًِ َنت ًِ أَکِٔل ثَِورٔ أَقٕٔم ثُهَّ َرآُظ أَکََل ٔم أَ ٔم ِ  َرُسوَل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َتَوؿَّ أ  یََتَوؿَّ

رفام رک فوض رفامےت  اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اوہنں ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس وک اکی رمہبت رینپ اک  اڑا ونش



 

 

 داھکی افر رھپ اکی دہعف داھکی ہک رکبی اک اشہن ونش رفامای افر فوض ںیہن رفامای۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسنل اک ذرک

     167    حسیث 

ًٔ ابِئطٔ َوصَُو بََِکُ  ًٔ َزاُوَز َع ًِ َوائٔٔل بِ ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَيا ًُ أَبٔي عَُنَز َقاَل َحسَّ ثََيا ابِ ًِ أَىَٔص  َحسَّ ًٔ الزُّصِزٔيِّ َع ًُ َوائٕٔل َع بِ

ٕ َو  َة بَٔتِنز ًٔ َمالٕٔک َقاَل أَِوَلَه َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َعلَي َػٔؿيَّ  َسؤیٕل بِ

رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت ہیفص ریض اہلل اعتیل اہنع اک فہمیل وجھکر افر 

 وتس ےس رفامای اھت۔

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

  

 اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ وضحر یلص :   ابب

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسنل اک ذرک

     168    حسیث 

ثَىٔی َؾائْٔس َموِ  ٌَ َقاَل َحسَّ ًُ ُسَلمِْيَ ِيُل بِ ـَ ثََيا اِلُؿ يُّ َقاَل َحسَّ ٕس اِلَبِْصٔ ًُ ُمَحنَّ ثََيا اِلُحَشيُِن بِ ًٔ َحسَّ ًٔ َعلٔيِّ بِ أَبٔي  لَي عُبَِئس اهللٔ بِ

ٌَّ الِ  تٔطٔ َسِلَِم أَ ًِ َجسَّ ًُ َعلٓٔيٕ َع ثَىٔی عُبَِيُس اهللٔ بِ ًَ َراؾٕٔع َمِولَي َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َقاَل َحسَّ ًَ َعلٓٔيٕ َوابِ ًَ بِ َحَش

 ٔ ٌَ يُِعح ا کَا ًَ َجِعََفٕ أََتِوصَا َؾَكالُوا َلَضا اِػَيعٔي َلَيا كََعاّما ٔمنَّ ًُ أَکَِلطُ َعبَّإض َوابِ ُب َرُسوَل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َویُِحٔش

ٕ َؾَلَحَيتِ  ًِ َطٔعير طُ ثُهَّ َجَعَلِتُط فٔي قِٔسرٕ َؾَكاَلِت یَا بُىَیَّ ال َتِظَتضٔيطٔ اِلَيِوَو َقاَل بَلَي اِػَئعيطٔ َلَيا َقاَل َؾَكاَمِت َؾأََخَذِت ٔم



 

 

ًِ َزیِٕت َوزَ  ٌَ ُيِعحُٔب َرُسوَل اهللٔ ػلي اهلل َوَػبَِّت َعَلِيطٔ َطِيّئا ٔم ا کَا بَِتطُ إَٔلِيضِٔه َؾَكاَلِت صََذا ٔمنَّ َوابَٔل َؾََقَّ ٔت اِلُؿِلُؿَل َوالتَّ قَّ

ًُ أَکَِلطُ   عليط وسله َویُِحٔش

اپس رشتفی ےل ےئگ ٰیملس ریض اہلل اعتیل اہنع یتہک ںیہ ہک اامؾ نسح افر دبعاہلل نب ابعس افر دبعاہلل نب رفعج ریض اہلل مہنع اؿ ےک 

ےن اہک افر رفامای ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وک وج اھکان دنسپ اھت افر اس وک رتبغ ےس ونش رفامےت ےھت فہ ںیمہ اکپ رک الھکؤ۔ ٰیملس 

ےئ اگ فہ اںیھٹ افر ایپرے وچب اب فہ اھکان دنسپ ںیہن آےئ اگ )فہ یگنت ںیم یہ دنسپ وہات اھت( اوہنں ےن رفامای ہک ںیہن رضفر دنسپ آ

ہک وھتڑے ےس وج ےل رک اہڈنی ںیم ڈاےل افر اس رپ ذرا اس زوتیؿ اک لیت ڈاال افر ھچک رمںیچ افر زریہ فہریہ سیپ رک ڈاال افر اکپ رک راھک 

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وک ہی دنسپ اھت۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسنل اک ذرک

     169    حسیث 

ًٔ َقِيٕص  ٔ بِ ًٔ األَِسَوز ٌُ َع ثََيا ُسِؿَيا ثََيا أَبُو أَِحَنَس َقاَل َحسَّ ٌَ َقاَل َحسَّ ًُ غَِيم  ثََيا َمِحُنوزُ بِ ٔ  َحسَّ ًِ َجابٔز ًِ ىُبَِيٕح اِلَعَيزٔيِّ َع َع

 ٔ َُّضِه َعل ًٔ َعِبٔس اهللٔ َقاَل أََتاىَا الئَّيیُّ ػلي اهلل عليط وسله فٔي َمِيزٔلَٔيا َؾَذبَِحَيا َلُط َطاّة َؾَكاَل َنأَى َّا ىُحٔبُّ اللَِّحَه َوفٔي بِ ُنوا أَى

ْة   اِلَحٔسیٔث قٔؼَّ

ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس امہرے رھگ رشتفی الےئ وت  م ےن وضحر ادقس یلص اہلل اج س نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےتہک 

ہیلع فملس ےک ےئل رکبی ذحب یک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن )ددلاری ےک ےئل اراہر ترست یک رطز رپ( رفامای ہک اظبرہ اؿ 

  ہک اس دحثی ںیم افر یھب  ہص ےہ سج وک ک رصت رک دای ایگ۔ولوگں وک ہی ےہ ہک ںیمہ وگتش رموغب ےہ اامؾ رتذمی ےتہک ںیہ

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

  



 

 

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسنل اک ذرک

     170    حسیث 

َّطُ سن ًٔ َعكٔيٕل أَى ٔس بِ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعِبُس اهللٔ بِ ٌُ َقاَل َحسَّ ثََيا ُسِؿَيا ًُ أَبٔي عَُنَز َقاَل َحسَّ ثََيا ابِ ٌُ َحسَّ َع َجابّٔزا (ح) َقاَل ُسِؿَيا

َد َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسل ٕ َقاَل ََخَ ًِ َجابٔز ًُ اِلُنِيهَٔسرٔ َع ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَ َوَحسَّ ٕ ٔم ه َوأَىَا َمَعطُ َؾَسَخَل َعلَي اِمَزأَة

 ٔ ِضز َ لٔلوُّ أ ًِ ُركَٕب َؾأَکََل ٔمِيُط ثُهَّ َتَوؿَّ َّي ػلي اهلل عليط وسله  األَِنَؼارٔ ؾَذبََحِت َلُط َطاّة َؾأَکََل ٔمِيَضا َوأََتِتُط بٔكَٔيإع ٔم َوَػل

ًِ عُم َلٔة الظَّ  َف َؾأََتِتُط بُٔعم َلٕة ٔم ِ ثُهَّ اِنَْصَ أ َّي اِلَعِْصَ َوَلِه یََتَوؿَّ  اةٔ َؾأَکََل ثُهَّ َػل

رضحت اج س ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اکی رمہبت اکی ااصنر وعرت ےک اکمؿ رپ رشتفی 

ےل ےئگ ںیم یھب وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک رمہاہ اھت اوہنں ےن وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےئل رکبی ذحب یک وضحر 

ےن اس ںیم ھچک انتفؽ رفامای اس ےک دعب وجھکر یک ریگنچی ںیم ھچک اتزہ وجھکرںی الںیئ وضحر ادقس یلص اہلل  ادقس یلص اہلل ہیلع فملس

ہیلع فملس ےن اس ںیم ےس یھب انتفؽ رفامای رھپ رہظ یک امنز ےک ےئل وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن فوض رک ےک امنز ادا یک ، رھپ 

تش اسےنم راھک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس وک انتفؽ رفامای افر رصع یک امنز ےک ےئل رشتفی الےن رپ اوہنں ےن اچب وہا وگ

 دفابرہ فوض ںیہن ایک اس ےلہپ فاےل فوض ےس امنز ادا رفامیئ۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسنل اک ذرک

     171    حسیث 

ًُ ُسلَ  ثََيا ُؾَلِيُح بِ ٕس َقاَل َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا یُوىُُص بِ ورٔيُّ َقاَل َحسَّ ٕس السُّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا اِلَعبَّاُض بِ ًٔ عَ َحسَّ ٌَ بِ ًِ عُِثَنا ٌَ َع ِبٔس مِْيَ

ًِ أُوِّ اِلُنِئذرٔ َقاَلِت َزَخَل َعلَيَّ َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسل ًٔ أَبٔي َيِعُكوَب َع ًِ َيِعُكوَب بِ ًٔ َع ه َوَمَعُط َعلٔيٌّ َوَلَيا الزَِّحَن



 

 

َكْة َقاَلِت َؾَحَعَل َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َیأِکُُل َوَعلٔيٌّ َمَعطُ یَ  أِکُُل َؾَكاَل َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط َزَوإل ُمَعلَّ

ََّک ىَاَقْة َقاَلِت َؾَحَلَص َعلٔيٌّ َوالئَّيیُّ ػلي اهلل عليط وسله َیأِکُُل َقاَلِت ؾَ  َحَعِلُت َلُضِه ٔسِلّكا وسله لَٔعلٓٔيٕ َمِط یَا َعلٔيُّ َؾإٔى

 ًِ ٌَّ َصَذا أَِوَؾُل َلَک  َوَطٔعيّرا َؾَكاَل الئَّيیُّ ػلي اهلل عليط وسله لَٔعلٓٔيٕ ٔم ٔ  صََذا َؾأَٔػِب َؾإ

اؾ ذنمر ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ریمے اہیں رشتفی الےئ ۔ امہرے اہیں وجھکر ےک وخےش ےکٹل 

دقس یلص اہلل ہیلع وہےئ ےھت وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اؿ ںیم ےس انتفؽ رفامےن ےگل رضحت یلع ریض اہلل ہنع وج وضحر ا

فملس ےک اسھت ےھت فہ یھب ونش رفامےن ےگل وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ اک اہھت رفک دای ہک  م ایھب امیبری ےس اےھٹ وہ  م 

ر تم اھکؤ فہ رک ےئگ افر وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس انتفؽ رفامےت رےہ اؾ ذنمر یتہک ںیہ ہک رھپ ںیم ےن وھتڑے ےس وج افر دنقچ

ھا رے ےئل انمبس ےہ۔

م

 

ٹ

 ےل رک اکپےئ۔ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت یلع ےس رفامای ہک ہی اھکؤ ہی 

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ہیلع فملس ےک اسنل اک ذرکوضحِر ادقس یلص 

     172    حسیث 

ًِ َعا ًٔ َیِحٌَی َع ًِ كَِلَحَة بِ ٌَ َع ًِ ُسِؿَيا يِّ َع ٔ ًُ الْسَّ ثََيا بِْٔشُ بِ ٌَ َقاَل َحسَّ ًُ غَِيم  ثََيا َمِحُنوزُ بِ ًِ َحسَّ ئَٔظَة بِٔئت كَِلَحَة َع

ٌَ الئَّيیُّ  ِّي َعائَٔظَة أُوِّ اِلُنِؤٔمئيَن َقاَلِت کَا ٔن ػلي اهلل عليط وسله َیأِتٔيىٔی َؾَيُكوُل أَعِٔيَسٔک غََساْئ َؾأَُقوُل ال َقاَلِت َؾَيُكوُل إ

َّطُ أُصِٔسیَِت َلَيا َصٔسیَّْة َقاَل َوَما هَٔي ُقِلُت َحيِ  ِّي أَِػَبِحُت َػ َػائْٔه َقاَلِت َؾأََتانٔي یَِوّما َؾُكِلُت یَا َرُسوَل اهللٔ إٔى ٔن ائّٔنا ْص َقاَل أََما إ

 َقاَلِت ثُهَّ أَکََل 

رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل اہنع رفامیت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ریمے اپس رشتفی ال رک درایتف رفامای رکےت ےھت ہک 

ادقس یلص اہلل ہیلع ھچک اھکےن وک راھک ےہ بج ولعمؾ وہات ہک ھچک ںیہن وت رفامےت ہک ںیم ےن رفزہ اک ارادہ رک ںای ےہ اکی رمہبت وضحر 

فملس رشتفی الےئ ںیم ےن رعض ایک ہک امہرے اپس اکی دہہی آای وہا راھک ےہ وضحریلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درایتف رفامای ہک ایک 



 

 

۔ رھپ وضحر ادقس زیچ ےہ ںیم ےن رعض ایک ہک وجھکر اک دیلمہ ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ںیم ےن رفزہ اک ارادہ رک راھک اھت

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ںیم ےس انتفؽ رفامای۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسنل اک ذرک

     173    حسیث 

 ًِ ثََيا أَبٔي َع ًٔ غَٔيإث َقاَل َحسَّ ًُ َحِؿٔؽ بِ ثََيا عَُنزُ بِ ًٔ َقاَل َحسَّ ًُ َعِبٔس الزَِّحَن ثََيا َعِبُس اهللٔ بِ ًٔ أَبٔي یَِحٌَی األَِسَلِٔمِّ َحسَّ ٔس بِ ُمَحنَّ

ًٔ َس  ًٔ َعِبسٔ اهللٔ بِ ـَ بِ ًِ یُوُس َة األَِعَورٔ َع ًٔ أَبٔي أَُميَّ ًِ َیزٔیَس بِ ًِ َع ّة ٔم م وٕ َقاَل َرأَیُِت الئَّيیَّ ػلي اهلل عليط وسله أََخَذ نِْٔسَ

ٔ وأکل ٔ إَٔزاُو صَٔذظ ٔ َؾَوَؿَع َعَلِيَضا َتِنَزّة َوَقاَل َصٔذظ ٔعير ٔ الظَّ  ُخِبز

یلص اہلل ہیلع فملس ویفس ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وک اکی رمہبت داھکی ہک وضحر ادقس 

 ےن اکی رفیٹ اک  اڑا ےل رک اس رپ اکی وجھکر ریھک افر رفامای ہک ہی اسنل ےہ افر ونش رفامای۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسنل اک ذرک

     174    حسیث 

 ًِ ٔ َع او ًٔ اِلَعوَّ ٔ بِ ًِ َعبَّاز ٌَ َع ًُ ُسَلمِْيَ ثََيا َسٔعيُس بِ ًٔ َقاَل َحسَّ ًُ َعِبٔس الزَِّحَن ثََيا َعِبُس اهللٔ بِ ٌَّ َرُسوَل  َحسَّ َ ًِ أَىَٕص أ حَُنِيٕس َع

 ًَ ِؿُل َقاَل َعِبُس اهللٔ َيِعىٔی َما بَقَٔي ٔم ٌَ ُيِعحٔبُُط الثُّ ٔ اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله کَا َعاو  اللَّ



 

 

 رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وک اہڈنی افر ایپہل اک اچب وہا اھکان رموغب اھت۔

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

  

 ےک فتق فوض اک ذرکوضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اھکےن 

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اھکےن ےک فتق فوض اک ذرک

     175    حسیث 

ًٔ أَبٔي ُمَليِ  ًٔ ابِ ًِ أَیُّوَب َع ًُ إٔبِزَاصٔيَه َع ثََيا إِٔسَناعٔيُل بِ ًُ َمئيٕع َقاَل َحسَّ ثََيا أَِحَنُس بِ ٌَّ َرُسوَل اهللٔ َحسَّ ًٔ َعبَّإض أَ ًٔ ابِ َهَة َع

ََّنا أُمٔ  َعاُو َؾَكالُوا أاَل ىَأِتٔيَک بَٔوُؿوٕئ َقاَل إٔى َب إَٔلِيطٔ اللَّ ًَ اِلَدم ٔئ َؾَُقِّ َد ٔم زُِت بٔاِلُوُؿؤئ إَٔذا ُقِنُت ػلي اهلل عليط وسله ََخَ

 ٔ م ة ٔلَي الؼَّ  إ

ہک اکی رمہبت وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس بج تیب االخلء ےس رفاتغ رپ ابرہ رشتفی  انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ

فآہل الےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک مدتم ںیم اھکان احرض ایک ایگ افر فوض اک اپین الےن ےک ےئل وپاھچ ایگ ۔ آپ یلص اہلل ہیلع 

  امنز اک ارادہ رکفں ۔فملس ےن رفامای ہک ےھجم فوض اک ایس فتق مکح ےہ بج

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اھکےن ےک فتق فوض اک ذرک

     176    حسیث 

 ًُ ثََيا َسٔعيُس بِ ًٔ الِ  َحسَّ ًِ َسٔعيسٔ بِ ًٔ زٔیَيإر َع ًِ َعِنزٔو بِ ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَيا ًٔ اِلَنِدزُومٔيُّ َقاَل َحسَّ ُحَویِزٔٔث َعِبسٔ الزَِّحَن



 

 

ٕ َؾكٔيَل َلطُ أاَل ُتَٔي بَٔلَعاو ًَ اِلَػائٔٔم َؾأ َد َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ٔم ًٔ َعبَّإض َقاَل ََخَ ًٔ ابِ ِّي  َع ُ َؾَكاَل أَأَُػل أ َتَتَوؿَّ

 ُ أ  َؾأََتَوؿَّ

انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اکی رمہبت اےجنتس ےس افرغ وہ رک رشتفی الےئ ۔ وضحر 

ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک مدتم ںیم اھکان شیپ ایک ایگ۔ احصہب ےن وپاھچ ہک ایک فوض ںیہن رفامںیئ ےگ؟ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع 

 ہک ایک اس فتق ےھجم امنز ڑپینھ ےہ ہک فوض رکفں ؟ فملس ےن اراشد رفامای

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اھکےن ےک فتق فوض اک ذرک

     177    حسیث 

ًُ الزَّبٔئع (ح) َوَحسَّ  ثََيا َقِيُص بِ ٕ َقاَل َحسَّ ًُ ىَُنيِر ثََيا َعِبُس اهللٔ بِ ًُ ُموَسی َقاَل َحسَّ ثََيا َیِحٌَی بِ ثََيا َعِبُس َحسَّ ثََيا ُقتَِيَبُة َقاَل َحسَّ

 ٌَ ًِ َزاَذا ًِ أَبٔي صَأطٕه َع ًٔ الزَّبٔئع َع ًِ َقِئص بِ یٔه اِلُحزَِجانٔيُّ َع ََکٔ ِْ ٔ  ا َعاو ٌَّ بََزَنَة اللَّ ٔ أَ ِوَراة أُِت فٔي التَّ ٌَ َقاَل ََقَ ًِ َسِلَنا َع

ٔ َؾَكاَل َر  ِوَراة أُِت فٔي التَّ ُت َذلَٔک لٔلئَّيیِّ ػلي اهلل عليط وسله َوأَِخبَرِتُُط بَٔنا ََقَ ُسوُل اهللٔ ػلي اهلل اِلُوُؿوُئ َبِعَسُظ َؾَذَْکِ

َعاؤ اِلوُ   ُؿوُئ َقِبَلطُ َواِلُوُؿوُئ َبِعَسظُ عليط وسله بََزَنُة اللَّ

املسؿ افریس ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن وترات ںیم ڑپاھ اھت اھکےن ےس رفاتغ ےک دعب فوض )ینعی اہھت دوھان(  ستک 

 اراشد رفامای ہک اک ببس ےہ ںیم ےن وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےس ہی ومضمؿ رعض ایک وت وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن

 اھکےن ےس لبق افر اھکےن ےک دعب فوض )ینعی اہھت ہنم دوھان(  ستک اک ببس ےہ۔

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

  

 ای رکےت ےھت۔اؿ املکت اک ذرک وج وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اھکےن ےس لبق اھکےن ےک دعب رفام



 

 

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 اؿ املکت اک ذرک وج وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اھکےن ےس لبق اھکےن ےک دعب رفامای رکےت ےھت۔
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 ًٔ ًِ یَزٔیَس بِ ًُ َلضٔيَعَة َع ثََيا ابِ ًُ َسٔعيٕس َقاَل َحسَّ ثََيا ُقتَِيَبُة بِ ًٔ َحسَّ ًِ َحبٔئب بِ ًٔ َجِيَسٕل اِلَياؾٔعٔيِّ َع ًِ َرأطٔس بِ أَبٔي َحبٔيٕب َع

َب كََعاّما َؾَلِه  ًِ أَبٔي أَیُّوَب األَِنَؼارٔيِّ َقاَل ُنيَّا عِٔيَس الئَّيیِّ ػلي اهلل عليط وسله یَِوّما َؾََقَّ ٌَ أَِعَوَه  أَِوٕض َع أََر كََعاّما کَا

َل َما  ىَا اِسَه اهللٔ حٔيَن أَ بََزَنّة ٔمِيُط أَوَّ َّا َذَْکِ ـَ صََذا َقاَل إٔى کَِلَيا ثُهَّ َقَعَس أَکَِلَيا َوال أََقلَّ بََزَنّة فٔي آَٔخٔظٔ ُقِلَيا یَا َرُسوَل اهللٔ َنِي

 ٌُ ِيَلا ًِ أَکََل َوَلِه ُيَشهِّ اهللَ َتَعالَي َؾأَکََل َمَعُط الظَّ  َم

امےت ںیہ ہک  م اکی رمہبت وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک مدتم ںیم احرض ےھت ، ہک رضحت اوب اویب ااصنری ریض اہلل ہنع رف

 اھکان اسےنم الای ایگ ںیم ےن آج اسیج اھکان ہک وج ادتباء ینعی اھکےن ےک رشفع ےک فتق اہنتی اب ستک ولعمؾ وہات وہ افر اھکےن ےک رک 

۔ اس ےئل ریحت ےس وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےس درایتف ایک۔ وضحر ےک فتق ابلکل  ے  ستک وہ ایگ وہ یھبک ںیہن داھکی اھت

ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای ہک رشفع ںیم  م ولوگں ےن مسب اہلل ےک اسھت اھکان رشفع ایک اھت افر اریخ ںیم الفں صخش ےن 

 دبفؿ مسب اہلل ڑپےھ اھکای اس ےک اسھت اطیشؿ رشکی وہ ایگ۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 اؿ املکت اک ذرک وج وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اھکےن ےس لبق اھکےن ےک دعب رفامای رکےت ےھت۔

     179    حسیث 

ًِ بَُسیِٕل اِلُعَك  ِسُتوائٔيُّ َع ثََيا صَٔظاْو السَّ ثََيا أَبُو َزاُوَز َقاَل َحسَّ ًُ ُموَسی َقاَل َحسَّ ثََيا َیِحٌَی بِ ًٔ عُبَِئس َحسَّ ًِ َعِبسٔ اهللٔ بِ ِيلٔيُّ َع

ًِ َعائَٔظَة َقاَلِت َقاَل َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط ٕ َع ًِ أُوِّ کُِلُثوو ٕ َع ًٔ عَُنيِر ٌِ یَِذُْکَ اهللَ  بِ وسله إَٔذا أَکََل أََحُسُنِه َؾَئسَی أَ



 

 

ظُ  َلطُ َوآَٔخَ  َتَعالَي َعلَي كََعأمطٔ َؾِلَيُكِل بِٔشٔه اهللٔ أَوَّ

رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل اہنع رفامیت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای ہک بج وکیئ صخش اھکان اھکےئ افر مسب 

 ہلل ڑپانھ وھبؽ اجےئ وت اھکےن ےک درایمؿ سج فتق اید آےئ مسب اہلل افہل فآرخہ ڑپےھ۔ا

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 ہیلع فملس اھکےن ےس لبق اھکےن ےک دعب رفامای رکےت ےھت۔ اؿ املکت اک ذرک وج وضحر ادقس یلص اہلل

     180    حسیث 

ًِ صَٔظ  ٕ َع ًِ َمِعَنز ثََيا َعِبُس األَِعلَي َع يُّ َقاَل َحسَّ بَّاحٔ اِلَضأطِٔمُّ اِلَبِْصٔ ًُ الؼَّ ثََيا َعِبُس اهللٔ بِ ًِ عَُنَز َحسَّ ًِ أَبٔيطٔ َع َوَة َع ًٔ َُعِ اؤ بِ

َّطُ َزَخَل َعلَي َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َوعِٔيَسُظ كََع  ًٔ أَبٔي َسَلَنَة أَى ٌُ یَا بُىَیَّ َؾَشهِّ اهلَل َتَعالَي َوکُِل بِ اْو َؾَكاَل اِز

ا َیلٔيَک   بَٔينٔيئَک َوکُِل ٔمنَّ

 ریض اہلل ہنع وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک مدتم ںیم احرض وہےئ۔ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس 

 

مة
سل
رمع نب ایب 

فملس ےن رفامای ہ اٹ رقت  وہ اجؤ افر مسب اہلل کس  رک داںیئ اہھت ےس اےنپ رقت  ےس اھکان رشع اھکان راھک وہا اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 رکف۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 دقس یلص اہلل ہیلع فملس اھکےن ےس لبق اھکےن ےک دعب رفامای رکےت ےھت۔اؿ املکت اک ذرک وج وضحر ا

     181    حسیث 



 

 

 ًِ ٌُ الثَِّورٔيُّ َع ثََيا ُسِؿَيا ثََيا أَبُو أَِحَنَس الزُّبَيِرٔيُّ َقاَل َحسَّ ٌَ َقاَل َحسَّ ًُ غَِيم  ثََيا َمِحُنوزُ بِ ًٔ َحسَّ ًٔ إِٔسَناعٔيَل بِ  أَبٔي َصأطٕه َع

ؽَ مٔ رٔیَإح عَ  ٌَ َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله إَٔذا ََّرَ ًِ أَبٔي َسٔعيٕس اِلُدِسرٔيِّ َقاَل کَا ًٔ َعبٔيَسَة َع ًِ كََعأمطٔ ًِ أَبٔيطٔ رٔیَأح بِ

 َقاَل اِلَحِنُس ِهَّلِل الَّٔذي أَكَِعَنَيا َوَسَكاىَا َوَجَعَلَيا ُمِشلٔنٔيَن 

َ  اوب دیعس مدری ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک
ّ
ْدذُ لِِل
َم
ح
ْ ل

ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس بج اھکےن ےس افرغ وہےت وت ہی داع ڑپےتھ ا

 امتؾ رعتفی اس ذات اپک ےک ےئل ںیہ سج ےن ںیمہ اھکان الھکای، اپین الپای ا
َ
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 فر ںیمہ املسمؿ انبای ۔اّل

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 اؿ املکت اک ذرک وج وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اھکےن ےس لبق اھکےن ےک دعب رفامای رکےت ےھت۔

     182    حسیث 

ًُ بَ  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔي أَُم َحسَّ ٌَ َع ًُ َمِعَسا ًِ َخالُٔس بِ ًُ َیزٔیَس َع ثََيا ثَِوُر بِ ًُ َسٔعيٕس َقاَل َحسَّ ثََيا یَِحٌَی بِ إر َقاَل َحسَّ اَمَة ظَّ

ًِ بَئِن یََسیِطٔ َيُكوُل اِلَحِنُس ِهَّلِل َحنِ  ٌَ َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله إَٔذا ُرؾَٔعٔت اِلَنائَٔسةُ ٔم ّبا ُمَباَرکّا َقاَل کَا ّسا َنثٔيّرا كَيِّ

 ؾٔيطٔ َغيَِر ُموَزٕع َوال ُمِشَتِػىّی َعِيطُ َربََّيا

 اوباامہم ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسےنم بج درتس وخاؿ اتاھای اجات وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

راک ہیف ہری ومدع فالینغتسم ہنع رانب۔ )امتؾ رعتفی ت  اعتیل اشہن ےک ےئل وصخمص ےہ ایسی ہی داع ڑپےتھ ادمحل ہلل دمحا ریثکاابیط ابم

رعتفی وج اپک ےہ رای فہریہ افاصػ رذہلی ےس وج ابمرک ےہ ایسی دمح وج ہن وھچڑی اج یتکس افر ہن اس رپ اانغتسء ایک اجےہ ا ےہ اے 

 اہلل امہرے رکُش وک وبقؽ رفام(۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اؿ املکت اک ذرک وج وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اھکےن ےس لبق اھکےن ےک دعب رفامای رکےت ےھت۔

     183    حسیث 

ثََيا  َة اِلعُ َحسَّ ًٔ َمِيَْسَ ًِ بَُسیِٔل بِ ِسُتوائٔيِّ َع ًِ صَٔظاوٕ السَّ ثََيا َونٔيْع َع ٌَ َقاَل َحسَّ ًُ أَبَا ُس بِ ًِ َعِبٔس اهللٔ أَبُو بََِکٕ ُمَحنَّ َكِيلٔيِّ َع

ٌَ الئَّيیُّ ػلي اهلل عليط ًِ َعائَٔظَة َقاَلِت کَا ًِ أُوِّ کُِلُثووٕ َع ٕ َع ًٔ عَُنيِر ًٔ عُبَِئس بِ ًِ أَِػَحابٔطٔ  بِ ٕة ٔم َعاَو فٔي ٔستَّ وسله َیأِکُُل اللَّ

َهَؿاُنِه  َْ ابٔيٌّ َؾأَکََلطُ بٔلُِكَنَتئِن َؾَكاَل َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َلِو َسِمَّ   َؾَحاَئ أََِعَ

ھت اھکان انتفؽ رفام رےہ ےھت ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل اہنع رفامیت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ھچ آدویمں ےک اس

وت ہی  اکی دبفی آای اس ےن دف ومقلں ںیم بس وک اٹمن دای ۔ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای ہک ارگہی مسب اہلل ڑپھ رک اھکات

 اھکان بس وک اکیف وہ اجات ۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 اؿ املکت اک ذرک وج وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اھکےن ےس لبق اھکےن ےک دعب رفامای رکےت ےھت۔

     184    حسیث 

ًِ َسعٔ  ًٔ أَبٔي َزائَٔسَة َع یَّا بِ ًِ َزَْکٔ ثََيا أَبُو أَُساَمَة َع ٌَ َقاال َحسَّ ًُ غَِيم  ثََيا َصيَّاْز َوَمِحُنوزُ بِ ًٔ َحسَّ ًِ أَىَٔص بِ ًٔ أَبٔي بُزَِزَة َع ئس بِ

ًٔ اِلَعِبسٔ  ٌَّ اهلَل َليَرَِضی َع ٔ بََة َؾَيِحَنَسُظ  َمالٕٔک َقاَل َقاَل َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله إ ِ
َب الْشَّ ٌِ َیأِکَُل األَکَِلَة أَِو َيِْشَ أَ

 َعَلِيَضا

رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع ےن وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےس لقن ایک ےہ ہک ت  اعتیل ش  الجہل مع وناہل دنبہ یک اس ابت 

 وھگٹن دنوے ت  اعتیل اشہن اک اس رپ رکش ادا رکے۔رپ تہب یہ راضدنمی اظرہ رفامےت ںیہ ہک اکی ہمقل اھکان اھکےئ ای 

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



 

 

  

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ایپہل اک ذرک

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 ایپہل اک ذرک  ےکوضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس

     185    حسیث 

 َ ًُ ك ثََيا عٔيَسی بِ ٕس َقاَل َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعِنزُو بِ ٔ اِلَبِػَسازٔيُّ َقاَل َحسَّ ًُ األَِسَوز ثََيا اِلُحَشيُِن بِ ًِ ثَابٕٔت َقاَل َحسَّ ٌَ َع ِضَنا

َّّبا بَٔحٔسیٕس َؾَكاَل یَا ثَابُٔت  ب ـَ ًُ َمالٕٔک َقَسَح َخَظٕب َغلٔيّوا ُم َد إَٔلِيَيا أَىَُص بِ َصَذا َقَسُح َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط أَََخَ

 وسله

اثتب ےتہک ںیہ ہک رضحت رضن نب اسن یک ریماث ےس ہی ایپہل آھٹ الھک در م ںیم رففتخ وہا اھت افر اامؾ اخبری ےن رصبہ ںیم اس 

 ایپہل ےس اپین یھب ایپ ول  ےتہک ںیہ ہک فہ افر ایپہل اھت۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ایپہل اک ذرک

     186    حسیث 

ًُ َعأػٕه َقاَل أَ  ًٔ َقاَل أَىَِبأَىَا َعِنزُو بِ ًُ َعِبسٔ الزَِّحَن ثََيا َعِبُس اهللٔ بِ ًِ َحسَّ ًُ َسَلَنَة َقاَل أَىَِبأَىَا حَُنِيْس َوثَابْٔت َع ازُ بِ ىَِبأَىَا َحنَّ

اَب کُلَّطُ اِلَناَئ َواليَّبٔيَذ َوالِ  َ
 َعَشَل َواللَّبََن أَىَٕص َقاَل َلَكِس َسَكِيُت َرُسوَل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله بَٔضَذا اِلَكَسٔح الْشَّ

 ہک ںیم ےن وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وک اس ایپہل ےس ےنیپ یک بس اوناع اپین، ،ذیب، رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ



 

 

 دہش،دفدھ بس زیچںی الپیئ ںیہ ۔

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

  

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ولھپں اک ذرک

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ولھپں اک ذرک

     187    حسیث 

ًِ َعِبٔس اهللٔ قَ  ًِ أَبٔيطٔ َع ًُ َسِعٕس َع ثََيا إٔبَِزاصٔيُه بِ ًُ ُموَسی اِلَؿزَارٔيُّ َقاَل َحسَّ ثََيا إِٔسَناعٔيُل بِ ٌَ الئَّيیُّ ػلي اَحسَّ هلل عليط اَل کَا

اَئ بٔالزُّكَٔب   وسله َیأِکُُل اِلكٔثَّ

 دبع اہلل نب رفعج ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ڑککی وک اتزہ وجھکر ےک اسھت ونش رفامےت ےھت۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ولھپں اک ذرک

     188    حسیث 

 ًِ ٌَ َع ًِ ُسِؿَيا ٕ َع ًُ صَٔظاو ثََيا ُمَعاؤیَُة بِ يُّ َقاَل َحسَّ ًُ َعِبسٔ اهللٔ اِلُدزَاعٔيُّ اِلَبِْصٔ ثََيا َعِبَسةُ بِ َوةَ َحسَّ ًٔ َُعِ ٔ بِ ًِ أَبٔيطٔ   صَٔظاو َع

يَذ بٔالزُّكَٔب  ٌَ یَأِکُُل اِلبٔلِّ ٌَّ الئَّيیَّ ػلي اهلل عليط وسله کَا ًِ َعائَٔظَة أَ  َع

 رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل اہنع رفامیت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس رتوبز وک اتزہ وجھکرفں ےک اسھت ونش رفامےت ےھت۔



 

 

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ولھپں اک ذرک

     189    حسیث 

 َ ث ٕ َقاَل َحسَّ ًُ َجزٔیز ثََيا َوصُِب بِ ًُ َيِعُكوَب َقاَل َحسَّ ثََيا إٔبَِزاصٔيُه بِ ثَىٔی حَُنِيْس َقاَل َحسَّ َيا أَبٔي َقاَل َسنِٔعُت حَُنِيّسا أَِو َقاَل َحسَّ

ًٔ َمالٕٔک َقاَل َرأَیُِت َرُسوَل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله یَِحَنُع بَيَِن اِلْٔخِ  ًِ أَىَٔص بِ ٌَ َػٔسيّكا َلطُ َع ٔ َوالزُّكَٔب َوصِْب َوکَا  بٔز

  ےن وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وک رخوبزہ افر وجھکر اک ےھ اھکےت داھکی۔رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ولھپں اک ذرک

     190    حسیث 

ثََيا َعِبُس اهللٔ  ٔ الزَِّملٔيُّ َقاَل َحسَّ ًُ َعِبٔس اِلَعزٔیز ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ یَِحٌَی َقاَل َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٔس َحسَّ ًِ ُمَحنَّ ِلٔت َع ًٔ الؼَّ ًُ َیزٔیَس بِ  بِ

ًِ َعائَٔظ  َوَة َع ًِ َُعِ ٌَ َع ًٔ ُروَما ًِ َیزٔیَس بِ ًٔ إِٔسَحاَم َع يَذ بٔالزُّكَٔب بِ ٌَّ الئَّيیَّ ػلي اهلل عليط وسله أَکََل اِلبٔلِّ َ  َة أ

 رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل اہنع رفامیت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس رتوبز وک رت وجھکرفں ےک اسھت انتفؽ رفامےت ےھت۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ولھپں اک ذرک

     191    حسیث 

ًْ قَ  ثََيا َمِع ًُ ُموَسی َقاَل َحسَّ ثََيا إِٔسَحاُم بِ ًٔ أَىَٕص (ح) َوَحسَّ ًِ َمالٔٔک بِ ًُ َسٔعيٕس َع ثََيا ُقتَِيَبُة بِ ًِ َحسَّ ثََيا َمالْٔک َع اَل َحسَّ

ٌَ اليَّاُض إَٔذا َرأَِوا أَوَّ  ًِ أَبٔي صَُزیَِزَة َقاَل کَا ًِ أَبٔيطٔ َع ًٔ أَبٔي َػالٕٔح َع ٔلَي َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط ُسَضِئل بِ ٔ َجاُؤا بٔطٔ إ َنز َل الثَّ

یَيتَٔيا َوبَارِٔک َلَيا فٔي وسله َؾإَٔذا أََخَذُظ َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َقاَل اللَُّضهَّ بَارِٔک َلَيا فٔي ثَٔنارٔىَا َوبَارِٔک َلَيا فٔي َمسٔ 

 ٔ ٌَّ إ ٔ ُضهَّ إ ىَا اللَّ ِّي أَِزعُوَک لٔلِ َػاعَٔيا َوفٔي ُمسِّ ٔن َُّط َزَعاَک لَٔنهََّة َوإ َک َوإٔى ِّي َعِبُسَک َوىَبٔيُّ ٔن َک َوإ َنٔسیَيةٔ بَِزاصٔيَه َعِبُسَک َوَخلٔيلَُک َوىَبٔيُّ

َنزَ بٔنِٔثٔل َما َزَعاَک بٔطٔ لَٔنهََّة َؤمِثلٔطٔ َمَعطُ َقاَل ثُهَّ یَِسعُو أَِػَػَز َولٔيٕس یََزاُظ َؾُيِعٔليطٔ َذلَٔک ال  ثَّ

رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ول  بج یسک ےئن لھپ وک دےتھکی وت اس وک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک مدتم 
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اطع رفام افر امہرے مَع

ت ا سامیہ رہش ںیم  ستک رفام افر امہری اس زیچ ےس وج اصع افر دم ےس ان ی اجیت ےہ اس ںیم  ستک اطع رفام اے اہلل اعتیل فایعق رضح

ریتے دنبے افر ریتے دفتس افر ریتے یبن ےھت افر  ے کش ںیم یھب ریتا دنبہ افر ریتا یبن وہں اوہنں ےن )نج زیچفں یک( داع 

ر ات( ںیم ےہ ہک ولوگں ےک ولقب ہکم 
م

 

لت

ذۃ ایل نم ا

ہ
 

)اےنپ آابد رکدہ( رہش ہکم رکمہم ےک ےئل یک ےہ ۔ )سج اک ایبؿ آتی افلعج اف

 امد ےی افر ولھپں یک رفزی اؿ ولوگں وک  رسی رفام فیہ داع اس ےس دفدنچ دقمار ںیم دمہنی ونمرہ ےک ےئل رکات وہں ۔یک رطػ املئ رف

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 یلص اہلل ہیلع فملس ےک ولھپں اک ذرکوضحِر ادقس 
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ًٔ إِٔسَحاَم  سٔ بِ ًِ ُمَحنَّ ًُ اِلُنِدَتارٔ َع ثََيا إٔبَِزاصٔيُه بِ ًُ حَُنِيٕس الزَّازٔيُّ َقاَل َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ٔس بِ ًٔ ُمَحنَّ ًِ أَبٔي عُبَِيَسَة بِ َع

ًٔ الزُّبَيِّ  ًٔ یَأَسٕ َع ارٔ بِ ًِ َعنَّ ًِ ُركَٕب َوَعَلِيطٔ أَِجْز ٔم اَئ بٔكَٔيإع ٔم ًُ َعَِفَ اَئ َقاَلِت َبَعَثىٔی ُمَعاذُ بِ ًٔ َعَِفَ ٔ بِ ٔع بِٔئت ُمَعوِّذ

اَئ َؾأََتِيُتطُ بٔطٔ َوعِٔيَسُظ حِٔلَيْة َقِس َقٔسَمِت  ٌَ الئَّيیُّ ػلي اهلل عليط وسله یُحٔبُّ اِلكٔثَّ أئ ُزغِٕب َوکَا ًٔ َعَلِيطٔ  قٔثَّ یِ ًَ اِلَبِْحَ ٔم

 َؾَنأَل یََسُظ ٔمِيَضا َؾأَِعَلاىٔيطٔ 

رعیب ریض اہلل اعتیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ےھجم ریمے اچچ اعمذ نب رفعاء ےن اتزہ وجھکرفں اک اکی قبط نج رپ وھچیٹ وھچیٹ رفںیئ دار 

س یلص اہلل ہیلع فملس وک ڑککی رموغب ڑکلایں یھب ںیھت دے رک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک مدتم ںیم اجیھب۔ وضحر ادق

یھت، ںیم سج فتق ڑککایں ےل رک احرض مدتم وہیئ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس رحبنی ےک ھچک زویرات آےئ وہےئ 

 رےھک ےھت وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ ںیم اکی اہھت رھب رک ےھجم رمتمح رفامای۔

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

  

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےنیپ یک زیچفں ےک اوحاؽ ںیم

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےنیپ یک زیچفں ےک اوحاؽ ںیم
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ًِ َعائَٔظَة َقاَلِت  َوَة َع ًِ َُعِ ًٔ الزُّصِزٔيِّ َع ٕ َع ًِ َمِعَنز ٌُ َع ثََيا ُسِؿَيا ًُ أَبٔي عَُنَز َقاَل َحسَّ ثََيا ابِ ٔلَي َرُسؤل  َحسَّ أب إ َ
ٌَ أََحبَّ الْشَّ کَا

 اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله اِلُحِلُو اِلَبارٔزُ 

وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وک ےنیپ یک بس زیچفں ںیم یھٹیم افر ڈنھٹی زیچ  رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک

 رموغب یھت۔

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

  



 

 

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےنیپ یک زیچفں ےک اوحاؽ ںیم
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ًِ عُ  ًُ َزیِٕس َع ثََيا َعلٔيُّ بِ ًُ إٔبِزَاصٔيَه َقاَل َحسَّ ثََيا إِٔسَناعٔيُل بِ ًُ َمئيٕع َقاَل َحسَّ ثََيا أَِحَنُس بِ ًٔ َحسَّ ًٔ ابِ َمَلَة َع ًُ أَبٔي ََحِ َنَز صَُو ابِ

ًُ اِلَولٔئس َعلَي َمِيُنوىََة َؾَحائَتَِيا بٔإٔىَإئ مٔ َعبَّإض قَ  ًِ َلبَٕن اَل َزَخِلُت َمَع َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله أَىَا َوَخالُٔس بِ

بَُة َلَک  ِ
َب َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َوأَىَا َعلَي یَنٔيئطٔ َوَخالْٔس َعلَي ٔطَنالٔطٔ َؾَكاَل لٔي الْشَّ ٌِ ٔطئَٔت آثَزَِت بَٔضا  َؾَْشٔ ٔ َؾإ

ًِ أَكَِعَنُط اهللُ  كََعاّما َؾِلَيُكٔل َخالّٔسا َؾُكِلُت َما ُنِيُت ألُوثَٔز َعلَي ُسِؤرَٔک أَحّسا ثُهَّ َقاَل َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َم

ًِ َسَكاُظ اهللُ َّ َوَجلَّ َلبَّيا َؾِلَيُكٔل اللَُّضهَّ بَارِٔک َلَيا ؾٔيطٔ َوزِٔزىَا ٔمِيُط ثُهَّ َقاَل اللَُّضهَّ بَارِٔک َلَيا ؾٔيطٔ َوأَكِٔعِنَيا َخيِّرا ٔمِيطُ َوَم  َعز

أب َغيِرُ اللَّبَٔن  َ
َعاؤ َوالْشَّ ٌَ اللَّ  َقاَل َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َلِيَص َطِيْئ یُِحزُٔئ َمکَا

 نب ف دی دفونں وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت رضحت نومیہن ریض انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم افر صادل

اہلل اہنع ےک رھگ ےئگ )اؾ اوملنینم رضحت نومیہن اؿ دفونں رضحات یک صاہل ںیھت( فہ اک  سف  ںیم دفدھ ےل رک آںیئ وضحر 

 نب ف دی ابںیئ اجبن ھجم ےس اراشد رفامای ہک اب ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ںیم ےس انتفؽ رفامای ںیم داںیئ اجبن اھت افر صادل

ےنیپ اک ت  ریتا ےہ )ہک وت داںیئ اجبن ےہ( ارگ وت اینپ وخیش ےس اچےہ وت صادل وک رتحیج دے دے ںیم ےن رعض ایک ہک آپ یلص اہلل 

 ےن اراشد رفامای ہک بج یسک ہیلع فملس ےک وھجےٹ رپ ںیم یسک وک رتحیج ںیہن دے ےہ ا۔ اس ےک دعب وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس

 صخش وک ت  اعتٰیل اشہن وکیئ زیچ الھکںیئ وت ہی داع ڑپینھ اچےیہ۔

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

  

 ےہاؿ ااحدثی اک ذرک نج ںیم وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےنیپ اک رطز فارد وہا 

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 اؿ ااحدثی اک ذرک نج ںیم وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےنیپ اک رطز فارد وہا ےہ
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ثََيا َعأػْه األَِحَوُل َوُمػٔيَرةُ عَ  ثََيا صَُظِيْه َقاَل َحسَّ ًُ َمئيٕع َقاَل َحسَّ ثََيا أَِحَنُس بِ ٌَّ الئَّيیَّ َحسَّ ًٔ َعبَّإض أَ ًٔ ابِ ِعٔيیِّ َع ًٔ الظَّ

ًِ َزِمزََو َوصَُو َقائْٔه  َب ٔم  ػلي اهلل عليط وسله ََشٔ

 انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن ززمؾ اک اپین ڑھکے وہےن یک اح ت ںیم ونش رفامای۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 اؿ ااحدثی اک ذرک نج ںیم وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےنیپ اک رطز فارد وہا ےہ
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ًٔ ُطَع  ًِ َعِنزٔو بِ ًِ حَُشيِٕن اِلُنَعلِّٔه َع ًُ َجِعََفٕ َع ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ َسٔعيٕس َقاَل َحسَّ ثََيا ُقتَِيَبُة بِ ظٔ َقاَل َحسَّ ًِ َجسِّ ًِ أَبٔيطٔ َع ِيٕب َع

ُب َقائّٔنا َوَقاعّٔسا  َرأَیُِت َرُسوَل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َيِْشَ

 افر فہ اےنپ دادا ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وک ڑھکے افر ےھٹیب رمعف نب بیعش اےنپ ابپ ےس

 دفونں رطح اپین ےتیپ داھکی ےہ۔

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

  

 ایبؿوضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک  :   ابب

 اؿ ااحدثی اک ذرک نج ںیم وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےنیپ اک رطز فارد وہا ےہ
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ًٔ َعبَّ  ًٔ ابِ ِعٔيیِّ َع ًٔ الظَّ ًِ َعأػٕه األَِحَؤل َع ًُ اِلُنَبارٔٔک َع ثََيا ابِ ٕ َقاَل َحسَّ ًُ حُِحز ثََيا َعلٔيُّ بِ ػلي  إض َقاَل َسَكِيُت الئَّيیَّ َحسَّ



 

 

َب َوصَُو َقائْٔه  ًِ َزِمزََو َؾَْشٔ  اهلل عليط وسله ٔم

 انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وک ززمؾ اک اپین الپای افر وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس

 ےن ڑھکے وہےئ ونش رفامای۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 اؿ ااحدثی اک ذرک نج ںیم وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےنیپ اک رطز فارد وہا ےہ

     198    حسیث 

 ًُ ُس بِ ًُ اِلَعم ٔئ َوُمَحنَّ ُس بِ یِٕب ُمَحنَّ ثََيا أَبُو ُْکَ ًِ َعِبٔس اِلَنلٔٔک َحسَّ ًٔ األَِعَنٔع َع ِئل َع ـَ ًُ اِلُؿ ثََيا ابِ هُوفٔيُّ َقاال َحسَّ ِْ ـٕ ا ی َْطٔ

ًِ َمإئ َوصَُو فٔي الزَِّحَبةٔ َؾأََخَذ ٔمِيطُ  ًٔ َسبَِرَة َقاَل أَتَي َعلٔيٌّ بٔهُوزٕ ٔم ًٔ اليَّزَّأل بِ َة َع ًٔ َمِيَْسَ َنَف بِ ـِ ا َؾَػَشَل یََسیِطٔ َوَم َنؿًّ

ًِ َلِه یُِحسٔ َو  َب َوصَُو َقائْٔه ثُهَّ َقاَل صََذا ُوُؿوُئ َم ِث َصَهَذا َرأَیُِت َرُسوَل اِستَِيَظَل َوَمَشَح َوِجَضطُ َوذَٔراَعِيطٔ َوَرأَِسطُ ثُهَّ ََشٔ

 اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َؾَعَل 

وکہف ےک دیماؿ )وج اؿ اک دارااضقلء اھت( رشتفی رفام زناؽ نب ربسہ ےتہک ںیہ ہک رضحت یلع ریض اہلل اعتہل ہنع ےک اپس بج فہ دجسم 

 ےھت۔ اکی وکزہ اپین الای ایگ اوہنں ےن اکی ولچ اپین ےل رک یلک یک افر انک ںیم اپین ڈاال افر رھپ اےنپ ہنم افر اہوھتں رپ حسم ایک رھپ

 یہ ںیم ےن وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وک ڑھکے وہ رک اپین ایپ افر رفامای ہک ہی اس صخش اک فوض ےہ وج ےلہپ ےس اب فوض وہ۔ اےسی

 رکےت داھکی۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

  رطز فارد وہا ےہاؿ ااحدثی اک ذرک نج ںیم وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےنیپ اک



 

 

     199    حسیث 

ًِ أَبٔي عَؼاَو  ًُ َسٔعيٕس َع ثََيا َعِبُس اِلَوارٔٔث بِ ٕ َقاال َحسَّ از ًُ َحنَّ ـُ بِ ًُ َسٔعيٕس َویُوُس ثََيا ُقتَِيَبُة بِ ٌَّ َحسَّ ًٔ َمالٕٔک أَ ًِ أَىَٔص بِ َع

ُص فٔي اإلٔىَأئ ثمَ  ٌَ یَتََيؿَّ َب َوَيُكوُل صَُو أَِمَزأُ َوأَِرَويالئَّيیَّ ػلي اهلل عليط وسله کَا  ثّا إَٔذا ََشٔ

رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اپین ےنیپ ںیم نیت اسسن ںای رکےت ےھت افر ہی رفامےت 

 ےھت ہک اس رطہقی ےس انیپ زایدہ وخوگشار افر وخب ریساب رکےن فاال ےہ ۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 اؿ ااحدثی اک ذرک نج ںیم وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےنیپ اک رطز فارد وہا ےہ

     200    حسیث 

ًٔ عَ  ًٔ ابِ ًِ أَبٔيطٔ َع یِٕب َع ًٔ ُْکَ ًٔ بِ ًِ رِٔطٔسی ًُ یُوىَُص َع ثََيا عٔيَسی بِ ٕ َقاَل َحسَّ و ًُ َخِْشَ ثََيا َعلٔيُّ بِ ٌَّ الئَّيیَّ ػلي َحسَّ بَّإض أَ

َص َمزََّتئِن  َب َتَيؿَّ ٌَ إَٔذا ََشٔ  اهلل عليط وسله کَا

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس بج اپین ونش رفامےت دف دہعف اسسن ےتیل ےھت۔رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک 

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 فملس ےک ےنیپ اک رطز فارد وہا ےہاؿ ااحدثی اک ذرک نج ںیم وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع 

     201    حسیث 

 ًٔ ًٔ بِ ًِ َعِبٔس الزَِّحَن ٕ َع ًٔ َجابٔز ًٔ یَزٔیَس بِ ًِ َیزٔیَس بِ ٌُ َع ثََيا ُسِؿَيا ًُ أَبٔي عَُنَز َقاَل َحسَّ ثََيا ابِ تٔطٔ َنِبَظٔة َقاَلِت َحسَّ ًِ َجسَّ أَبٔي َعِنَزَة َع



 

 

ٔلَي ؾٔيَضا َؾَكَلِعُتطُ َزَخَل َعلَيَّ الئَّيیُّ ػلي اهلل  بَٕة ُمَعلََّكٕة َقائّٔنا َؾُكِنُت إ ًِ َٔقِ َب ٔم  عليط وسله َؾَْشٔ

ہشبک ریض اہلل اعتیل اہنع یتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ریمے رھگ رشتفی الےئ فاہں اکی زیکشمہ کٹل راہ اھت۔ وضحر 

 ہنم ےس اپین ونش رفامای۔ ںیم ےن اھٹ رک زیکشمہ ےک ہنم وک رتک ںای۔ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ڑھکے وہےئ اس زیکشمہ ےک 

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 ےنیپ اک رطز فارد وہا ےہ اؿ ااحدثی اک ذرک نج ںیم وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک

     202    حسیث 

ًُ ثَابٕٔت  ثََيا عُزَِرةُ بِ ًُ َمِضٔسٓيٕ َقاَل َحسَّ ًٔ بِ ثََيا َعِبُس الزَِّحَن إر َقاَل َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ًِ ثَُناَمَة بِ األَِنَؼارٔيُّ َع

ًُ َمالٕٔک یَتََيؿَّ  ٌَ أَىَُص بِ ُص فٔي َعِبٔس اهللٔ َقاَل کَا ٌَ یَتََيؿَّ ٌَّ الئَّيیَّ ػلي اهلل عليط وسله کَا ُص فٔي اإلٔىَأئ ثمَ ثّا َوَزَعَه أَىَْص أَ

 اإلٔىَأئ ثمَ ثّا

 امثہم ےتہک ںیہ ہک رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع اپین نیت اسسن ںیم ےتیپ ےھت افر ےتہک ےھت ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ااسی یہ

 رکےت ےھت۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 اؿ ااحدثی اک ذرک نج ںیم وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےنیپ اک رطز فارد وہا ےہ

     203    حسیث 

 ًٔ یٔه َع ََکٔ ِْ ًِ َعِبٔس ا ًٔ ُجَزیِٕخ َع ًٔ ابِ ثََيا أَبُو َعأػٕه َع ًٔ َقاَل َحسَّ ًُ َعِبٔس الزَِّحَن ثََيا َعِبُس اهللٔ بِ ًٔ ابَِيةٔ َحسَّ ًٔ َزیِٕس ابِ  اِلبََرأئ بِ



 

 

 َ ٌَّ الئَّيیَّ ػلي اهلل عليط وسله َزَخَل َعل ًٔ َمالٕٔک أَ ًِ أَىَٔص بِ ًٔ َمالٕٔک َع ًِ َؾٔه أَىَٔص بِ َب ٔم بَْة ُمَعلََّكْة َؾَْشٔ ي أُوِّ ُسَلِيٕه َؤَقِ

بَةٔ َؾَكَلَعِتَضا ٔلَي َرأِٔض اِلَٔقِ بَٔة َوصَُو َقائْٔه َؾَكاَمِت أُوُّ ُسَلِيٕه إ  اِلَٔقِ

ےئگ فاہں  رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ریمی فادلہ اؾ میلس ےک رھگ رشتفی ےل

زیکشمہ اکٹل وہا اھت ۔ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن ڑھکے ڑھکے اس ںیم ےس اپین ونش رفامای اؾ میلس ڑھکی وہںیئ زیکشمہ اک ہنم 

 رتک رک رھک ںای۔

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

  

 ہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿوضحر یلص ا :   ابب

 اؿ ااحدثی اک ذرک نج ںیم وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےنیپ اک رطز فارد وہا ےہ

     204    حسیث 

ثَتَِيا عَ  ؤي َقاَل َحسَّ ٕس اِلََفِ ًُ ُمَحنَّ ثََيا إِٔسَحاُم بِ ًُ َنِْصٕ اليَِّيَشابُورٔيُّ َقاَل َحسَّ ثََيا أَِحَنُس بِ ًِ َعائَٔظَة بٔيَس َحسَّ ةُ بِٔيُت ىَائٕٔل َع

ُب َقائّٔنا َقاَل أَبُو عٔيَس  ٌَ َيِْشَ ٌَّ الئَّيیَّ ػلي اهلل عليط وسله کَا ًٔ أَبٔيَضا أَ إؾ َع ًٔ أَبٔي َوقَّ ُضِه بِٔئت َسِعسٔ بِ ـُ ی َوَقاَل َبِع

 عُبَِيَسةُ بِٔيُت ىَابٕٔل 

  وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ڑھکے وہےئ اپین ونش رفام ےتیل ےھت۔رضحت دعس نب ایب فاقص ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک

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

  

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک وخوبش اگلےن اک ذرک

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 ِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک وخوبش اگلےن اک ذرکوضح



 

 

     205    حسیث 

ًِ عَ  ٌُ َع ثََيا َطِيَبا ثََيا أَبُو أَِحَنَس الزُّبَيِرٔيُّ َقاَل َحسَّ ًُ َراؾٕٔع َواحٕٔس َقالُوا َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ ُموَسی َحسَّ ًٔ اِلُنِدَتارٔ َع ِبٔس اهللٔ بِ

ًٔ َمالٕٔک  ًٔ أَىَٔص بِ ٌَ لَٔزُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ُسهَّْة یََتَليَُّب ٔمِيَضا بِ ًِ أَبٔيطٔ َقاَل کَا  َع

رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس ہکس اھت اس ںیم ےس وخوبش اامعتسؽ رفامےت 

 ےھت۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک وخوبش اگلےن اک ذرک

     206    حسیث 

ًُ ثَابٕٔت  ثََيا َعزَِرةُ بِ ًُ َمِضٔسٓيٕ َقاَل َحسَّ ًٔ بِ ثََيا َعِبُس الزَِّحَن إر َقاَل َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َعِبٔس اهللٔ َقاَل َحسَّ ًِ ثَُناَمَة بِ َع

ٌَّ الئَّيیَّ ػلي اهلل عليط  ٔ يَب َوَقاَل أَىَْص إ ًُ َمالٕٔک ال یَزُزُّ اللِّ ٌَ أَىَُص بِ يَب کَا ٌَ ال َیزُزُّ اللِّ  وسله کَا

امثہم ےتہک ںیہ ہک رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع وخوبش وک رد ںیہن رکےت ےھت افر ہی رفامےت ےھت ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس 

 یھب وخوبش وک رد ہن رفامای رکےت ےھت۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ًٔ ُجِيُسٕب  ًٔ ُمِشلٔٔه بِ ًِ َعِبٔس اهللٔ بِ ًُ أَبٔي ُؾَسیِٕک َع ثََيا ابِ ًُ َسٔعيٕس َقاَل َحسَّ ثََيا ُقتَِيَبُة بِ ًٔ عَُنَز َقاَل َقاَل  َحسَّ ًٔ ابِ ًِ أَبٔيطٔ َع َع

ًُ َواللَّبَُن  صِ  َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ثمَ ْث ال تَُززُّ اِلَوَسائُٔس َوالسُّ

 رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای ہک نیت زیچںی ںیہن ولاٹین اچںیئہ ےیکت

 افر لیت، وخوبش افر دفدھ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ثََيا َمِحُنوزُ بِ  ًِ َرُجٕل عَ َحسَّ َة َع ًِ أَبٔي َنِْضَ ًٔ اِلُحَزیِزٔيِّ َع ٌَ َع ًِ ُسِؿَيا يُّ َع ثََيا أَبُو َزاُوَز اِلَحََفٔ ٌَ َقاَل َحسَّ ًِ أَبٔي صَُزیَِزَة ًُ غَِيم 

َشأئ َما َهَضَز َلِوىُطُ َوَخفَٔي َقاَل َقاَل َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله كٔيُب الزَِّجأل َما َهَضَز رٔیُحطُ َوَخفَٔي َلِوىُُط َوكٔيُب اليِّ 

ًِ أَبٔي َنِْضَ  ًٔ اِلُحَزیِزٔيِّ َع ًُ إٔبَِزاصٔيَه َع ٕ َقاَل أَىَِبأَىَا إِٔسَناعٔيُل بِ ًُ حُِحز ثََيا َعلٔيُّ بِ ًٔ رٔیُحطُ َحسَّ ًِ أَبٔي صَُزیَِزَة َع َؿاؤيِّ َع ًٔ اللُّ َة َع

 َياظُ الئَّيیِّ ػلي اهلل عليط وسله ٔمِثَلُط بَٔنِع 

یئ اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہی اراشد رفامای ہک رمداہن وخوبش فہ ےہ سج یک وخوبش یتلیھپ وہ

وہ افر رگن ہری وسحمس وہ ) ےسی ویکڑہ فہری( افر زانہن وخوبش فہ ےہ سج اک رگن اغبل وہ افر وخوبش ولغمب ) ےسی انح، زرفعاؿ 

 ۔فہریہ(

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ثََيا َححَّاْد ا ًُ ُز َِّیِٕع َقاَل َحسَّ ثََيا َیزٔیُس بِ ًُ َعلٓٔيٕ َقاال َحسَّ ًُ َخلٔيَؿَة َوَعِنزُو بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔي َحسَّ ٌٕ َع ًِ َحَيا اُف َع وَّ لؼَّ

ٌَ اليَِّضٔسيِّ َقاَل َقاَل َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله إَٔذا أُِعٔلَي أََحُسُنُه ال ًَ اِلَحيَّةٔ عُِثَنا َد ٔم َُّط ََخَ ُظ َؾإٔى ٌَ َؾم  یَزُزُّ  زَّیَِحا

اوب امثعؿ دہنی اتیعب ےتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای ہک سج صخش وک راحیؿ دای اجےئ اس وک اچےئہ ہک 

 ولاٹےئ ںیہن اس ےئل )اس یک الص( تنج ےس یتلکن ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ثََيا عنز بً إسناعيل بً محالس بً سعيس الضنذاني حسثىی أبي عً بياٌ عً قيص بً أبي حازو عً جزیز بً  َحسَّ

عبس اهلل َقاَل َعؿت بين یسي عنز بً الدلاب ؾألقي جزیز رزائط ومشی في إزار ؾكال لط خذ رزائک ؾكال للكوو ما 

 ـ عليط الشم ورأیت رجمّ  أحشً ػورة مً جزیز إال ما بلػيا مً ػورة یوس

رجری نب دبعاہلل یلجب رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع یک مدتم ںیم )اعمہنئ ےک ےئل( شیپ ےئک ےئگ ۔ اوہنں ےن اچدر ااتر رک رصػ 

 ہک یگنل ںیم  ل رک اانپ ااحتمؿ رکاای۔ رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک اچدر ےل )اعمہنئ وہ اکچ( رھپ وقؾ یک رطػ وتمہج وہ رک رفامای

 ںیم ےن رجری ےس زایدہ وخوصبرت یھبک یسک وک ںیہن داھکی ہک وساےئ رضحت ویفس ہیلع االسلؾ یک وصرت ےک اسیجہک  م کت اچنہپ۔

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

  



 

 

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک وگتفگ یسیک وہیت
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ًٔ ال ًٔ َزیِٕس َع ًٔ أَُساَمَة بِ ٔ َع ًُ األَِسَوز ثََيا حَُنِيُس بِ يُّ َقاَل َحسَّ ًُ َمِشَعَسَة اِلَبِْصٔ ثََيا حَُنِيُس بِ ًِ َُعِ َحسَّ ًِ َعائَٔظَة زُّصِزٔيِّ َع َوَة َع

ِّٕن ؾَ  ٕ بَي ُه بٔکمَ و ٌَ َیَتکَلَّ ٔهيَُّط کَا َْ زُ َِسَزُنِه َصَذا َو ٌَ َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َيِْسُ ًِ َقاَلِت َما کَا ِؼٕل یَِحَؿُوُط َم

 َجَلَص إَٔلِيطٔ 

  م ولوگں یک رطح اگلاتر دلجی دلجی ںیہن وہیت رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک وگتفگ

 یھت۔ ہکلب اصػ اصػ رہ ومضمؿ دفرسے ےس اتممز وہات اھت اپس ےنھٹیب فاےل ایھچ رطح ےس ذنہ نیشن رک ےتیل ےھت۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب
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َّی ًٔ اِلُنَثى ًِ َعِبٔس اهللٔ بِ ًُ ُقتَِيَبَة َع ثََيا أَبُو ُقتَِيَبَة َسِلُه بِ ًُ یَِحٌَی َقاَل َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَىَٔص  َحسَّ ًِ ثَُناَمَة َع ًٔ َمالٕٔک  َع بِ

ٌَ َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ئُعيُس اِلکَلَٔنَة ثمَ ثّا لُٔتِعَكَل َعِيطُ   َقاَل کَا

رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس )ضعب رمہبت( الکؾ وک )بسح رضفرت( نیت نیت رمہبت 

 ح ھجمس  ںی ۔درہاےت اتہک آپ ےک ےننس فاےل ایھچ رط
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ثىٔی َر  ًٔ اِلٔعِحلٔيُّ َقاَل حسَّ ًٔ َعِبٔس الزَِّحَن ًُ عَُنَز بِ ثََيا ُجَنِيُع بِ ًُ َونٔيٕع َقاَل َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَيا ًِ َوَلٔس َحسَّ ًِ بَىٔی َتنٔيٕه ٔم ُجْل ٔم

ًٔ اِلحَ  ًٕ ألَبٔي َصاَلَة َع ًٔ ابِ ٌَ أَبٔي َصاَلَة َزِؤد َخسٔیَحَة یُهِىَی أَبَا َعِبسٔ اهللٔ َع ًُ أَبٔي َصاَلَة َوکَا ًٔ َعلٓٔيٕ َقاَل َسأَِلُت َخالٔي صِٔيُس بِ ًٔ بِ َش

ٌَ َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ُمَتَوأػَل  ـِ لٔي َمِئلَل َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َقاَل کَا اّؾا َؾُكِلُت ٔػ  َوػَّ

 َ ٔ َلِيَشِت َلُط َراَحْة ك ة ٌٔ َزائَٔه اِلٔؿَِکَ ٔ َحاَجٕة َيِؿتَتُٔح اِلکمَ َو َوَیِدتُٔنُط بٔاِسٔه اهللٔ َتَعالَي األَِحزَا ُه فٔي َغيِر هِٔت ال َیَتکَلَّ ؤیُل الشَّ

ُه ال وَل َوال َتِكٔؼيَر َلِيَص بٔاِلَحافٔي َوال اِلُنضٔئن ُيَعوِّ ـُ ِت َوَیَتکَلَُّه بَٔحَوأمٔع اِلکَلٔٔه لََکُمُط َؾِؼْل ال ُؾ ٌِ َزقَّ ٔ ال یَُذوُّ ٔمِيَضا  يِِّعَنَة َوإ

ٌَ َلَضا َؾإَٔذا  ىَِيا َوال َما کَا بُُط السُّ ـٔ اّقا َوال َیِنَسحُطُ َوال ُتِػ ًِ یَُذوُّ َذوَّ َّطُ َلِه َیهُ بٔطٔ َطِيْئ َطِيّئا َغيَِر أَى ـَ َي اِلَحلُّ َلِه َيُكِه لَٔػ ُتُعسِّ

ُب لَٔيِؿٔشطٔ َوال یَِيَتْٔصُ  ـَ َّی یَِيَتْٔصَ َلُط َوال َيِػ َب َحً َؼَل بَٔضا َوََضَ َث اتَّ طٔ کُلَِّضا َوإَٔذا َتَعحََّب َقَلَبَضا َوإَٔذا َتَحسَّ  َلَضا إَٔذا أََطاَر بَٔهؿِّ

َؾُط ُجلُّ َؿ  َح غَفَّ َْطِ َق َوأََطاَح َوإَٔذا ََّرٔ َب أََِعَ ـٔ ي َوإٔذَا َغ ًَ إٔبَِضأمطٔ اِلُيِْسَ هُ بَٔزاَحتٔطٔ اِلُيِنىَی بَِل ََّبشُّ ًِ  ٔحٔهطٔ الت َيِؿتَرُّ َع

 ٔ  ٔمِثٔل َحبِّ اِلَػَناو

رضحت اامؾ نسح ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اےنپ امومں دنہ نب ایب اہہل ےس وج وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک 

رفام ےی، اوہنں ےن رفامای افاصػ ارثک ایبؿ رفامےت ںیہ رعض ایک ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک وگتفگ یک تیفیک ھجم ےس ایبؿ 

ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس )آرخت ےک( مغ ںیم وتمارت وغشمؽ رےتہ ۔ )ذات فافصت ابری اعتیل ای اتم یک وبہبد ےک( رہ 

ہک فتق وسچ ںیم رےتہ ےھت اؿ اومر یک فہج ےس یسک فہج ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک  ے رکفی افر راتح ہن وہیت یھت )ایہی 

افر اومر دونیہی ےک اسھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک راتح ہن یتلم ہکلب دوینی اومر ےک العفہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک راتح 

نیچ اتلم اھت انچہچن دحثی ںیم ےہ ہک ریمی آھکن یک ڈنھٹک امنز ےہ( ارثک افاقت صاومش رےتہ ےھت الب رضفرت وگتفگ ہن رفامےت ےھت 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امتؾ وگتفگ ادتبا ےس ااہتن کت ہنم رھب رک وہیت یھت )ہی ںیہن ہک ونک زابؿ ےس ےتٹک وہےئ رحفػ ےک آپ 



 

 

اسھت آدیھ ابت زابؿ ےس یہک افر آدیھ ملکتم ےک ذنہ ںیم ریہ اسیجہک وموجدہ زامہن ےک اربکتنی اک دوتسر ےہ( اجعم اافلظ ےک 

وہں افر اعمین تہب وہں( الکؾ رفامےت ےھت، انچہچن الم یلع اقری ےن ایسی اچب س ااحدثی اینپ رشح  اسھت)نج ےک اافلظ وھتڑے

 ںیم عمج یک ںیہ وج اہنتی ک رصت ںیہ رعیب احہیش رپ لقن رکدںی ںیہ وج اید رکان اچےہ اس وک دھکی رک اید رک ےل( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

 ہن اس ںیم یلوںایت وہیت یھت افر ہن وکات ںاں ہک بلطم وپری رطح فاحض ہن وہ ،آپ فملس اک الکؾ اکی دفرسے ےس اتممز وہات اھت

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس تخس زماج ہن ےھت ہن یسک یک ذتلیل رفامےت ےھت، اہلل یک تمعن وخاہ ینتک یہ وھتڑی وہ اس وک تہب ڑبا ےتھجمس ےھت

 ذمتم رفامےت ہن رعتفی رفامےت )ذمتم ہن رفامےت وت اظرہ ےہ ہک ت  اعتیل اشہن ایکس ذمتم ہن رفامےت ےھت اہتبل اھکےن یک اایشء یک ہن

یک تمعن ےہ زایدہ رعتفی ہن رفامان اس ےئل اھت ہک اس ےس رحص اک ہبش وہات ےہ اہتبل اراہر رتبغ ای یسک ددلاری یک فہج ےس یھبک یھبک 

یک فہج ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک یھبک ہصغ ہن آات اھت  صاص صاص زیچفں یک رعتفی یھب رفامیئ ےہ ( داین افر داینفی اومر

 )وچہکن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اؿ یک رپفاہ یھب ہن وہیت یھت اس ےئل یھبک دوینی اصقنؿ رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک یھبک

رکات وت اس فتق آپ ےک ہصغ یک وکیئ صخش اتب ہن ال ےہ ا اھت افر  ہصغ ہن آات اھت( اہتبل یسک دینی ارم افر ت  ابت ےس وکیئ صخش اجتفز

وکیئ اس وک رفک یھب ہن ےہ ا اھت۔ اہیں کت ہک آپ اس اک ااقتنؾ ہن ےل  ںی ۔ اینپ ذات ےک ےئل ہن یسک رپ انراض وہےت ےھت ہن اس اک 

ہ رفامےت )اس یک فہج ضعب املعء ےن ہی التبیئ ےہ ہک ااقتنؾ ےتیل ےھت بج یسک فہج ےس یسک اجبن ااشرہ رفامےت وت وپرے اہھت ےس ااشر

اویلگنں ےس ااشرہ وتاعض ےک الخػ ےہ اس ےئل وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وپرے اہھت ےس ااشرہ رفامےت افر ضعب املعء ےن ہی 

ےن یک یھت اس ےئل ہریاہلل یک رحتری رفامیئ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک اعدت رشہفی ایلگن ےس وتدیح یک رطػ ااشرہ رفام

رطػ ایلگن ےس ااشرہ ہن رفامےت ےھت( بج یسک ابت رپ بجعت رفامےت وت اہھت ٹلپ ےتیل ےھت افر بج ابت رکےت وت الم ےتیل )یھبک وگتفگ 

 رپ انراض وہےت ےک اسھت اہوھتں وک یھب رحتک رفامےت( افر یلھک داینہ یلیھتہ وک ابںیئ اوگنیھٹ ےک ادنرفین ہصح رپ امرےت افر بج یسک

وت اس ےس ہنم ریھپ ےتیل افر  ے وتیہج رفامےت افر ای درسگر رفامےت افر بج وخش وہےت وت ایح یک فہج ےس آںیھکن وگای دنب رفام ےتیل ۔ 

رطح آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ارثک یسنہ مسبت وہیت یھت ۔ اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ددناؿ ابمرک افےل یک 

 دکمچار دیفس اظرہ وہےت ےھت۔

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

  

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےنسنہ ےک ایبؿ ںیم



 

 

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیموضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےنسنہ 

     214    حسیث 

 َ ًُ أَِرك اؤ َقاَل أَِخبََرىَا اِلَححَّاُد َوصَُو ابِ ًُ اِلَعوَّ ثََيا َعبَّازُ بِ ًُ َمئيٕع َقاَل َحسَّ ثََيا أَِحَنُس بِ ٔ َحسَّ ًِ َجابٔز ٕب َع ًٔ ََحِ ًِ ٔسَنأک بِ اَة َع

 ٌَ ٌَ فٔي َساقَِي َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله حُُنوَطْة َوکَا ًٔ َسُنَزَة َقاَل کَا ّنا َؾهُِيُت إَٔذا ىََوزُِت إَٔلِيطٔ بِ َحُک إأل َتَبشُّ ـِ ال َي

 ُقِلُت أَِنَحُل اِلَعِيَيئِن َوَلِيَص بٔأَِنَحَل 

رضحت اج س ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک لڈنںایں یسک دقر ابرکی ںیھت افر آپ یلص اہلل ہیلع 

مسبت وہات اھت ۔ بج ںیم وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک زایرت رکات وت دؽ ںیم وساتچ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک انسنہ رصػ 

 فآہل فملس رسہم اگلےئ وہےئ ںیہ احالہکن اس فتق رسہم اگلےئ وہےئ ںیہن وہےت ےھت۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےنسنہ ےک ایبؿ ںیم

     215    حسیث 

ًِ َعِبٔس اهللٔ  ًٔ اِلُنػٔيَرةٔ َع ًِ عُبَِئس اهللٔ بِ ًُ َلضٔيَعَة َع ًُ َسٔعيٕس َقاَل أَِخبََرىَا ابِ ثََيا ُقتَِيَبُة بِ ًٔ َحسَّ َُّط َقاَل  بِ ًٔ َجزِٕئ أَى اِلَحارٔٔث بِ

ًِ َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ّنا ٔم  َما َرأَیُِت أََحّسا أَِنََْر َتَبشُّ

 دبع اہلل نب احرث ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےس زایدہ مسبت رکےن فاال ںیہن داھکی۔

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

  



 

 

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےنسنہ ےک ایبؿ ںیم

     216    حسیث 

ثََيا َلِيُث  ِيَلَحانٔيُّ َقاَل َحسَّ ًُ إِٔسَحاَم الشَّ ثََيا یَِحٌَی بِ ًُ َخالٕٔس اِلَدم ُل َقاَل َحسَّ ثََيا أَِحَنُس بِ ًٔ أَبٔي َحسَّ ًِ یَزٔیَس بِ ًُ َسِعٕس َع بِ

ٌَ َؿٔحُک َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وس ًٔ اِلَحارٔٔث َقاَل َما کَا ًِ َعِبٔس اهللٔ بِ ّناَحبٔيٕب َع  له إأل َتَبشُّ

 دبع اہلل نب احرث ریض اہلل ہنع یہ یک ہی یھب رفاتی ےہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اکانسنہ مسبت ےس زایدہ ںیہن وہات اھت۔

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

  

 فملس یک ریست اک ایبؿوضحر یلص اہلل ہیلع  :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےنسنہ ےک ایبؿ ںیم

     217    حسیث 

ًٔ اِلَنِعزُورٔ بِ  ثََيا األَِعَنُع َع ثََيا َونٔيْع َقاَل َحسَّ یِٕث َقاَل َحسَّ ًُ َُحَ إر اِلُحَشيُِن بِ ثََيا أَبُو َعنَّ ًِ أَبٔي َذٓرٕ َقاَل َحسَّ ًٔ ُسَویِٕس َع

ًَ اليَّارٔ یُؤِ َقاَل َر  ُد ٔم َل َرُجٕل یَِسُخُل اِلَحيََّة َوآََخَ َرُجٕل َیِْخُ ِّي ألَِعَلُه أَوَّ ٔن تَي بٔالزَُّجٔل یَِوَو ُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله إ

ُ َعِيُط نَٔباُرَصا َؾُيَكاُل َلطُ َعنٔ  ُؿوا َعَلِيطٔ ٔػَػاَر ذُىُوبٔطٔ َویَُدبَّأ ِلَت َیِوَو َنَذا َوَنَذا َنَذا َوصَُو ُمَٔقٌّ ال یُِئَکُ اِلكَٔياَمةٔ َؾُيَكاُل اَِعٔ

ٌَّ لٔي ذُىُوبّا َم  ٔ ٌَ کُلِّ َسيَِّئٕة َعنَٔلَضا َحَشَيّة َؾَيُكوُل إ ًِ نَٔبارَٔصا َؾُيَكاُل أَِعُلوُظ َمکَا ا أََراَصا َصاصَُيا َقاَل أَبُو َذٓرٕ َوصَُو ُمِظٔؿْل ٔم

َّی بََسِت ىََوأجُذظُ َؾَلَكِس َرأَیُِت َرُسوَل اهللٔ   ػلي اهلل عليط وسله َؿٔحَک َحً

رضحت اوبذر ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای ہک ںیم اس صخش وک وخب اجاتن وہں وج 

ال اجےئ اگ ۔ تماتم ےک دؿ بس ےس افؽ تنج ںیم دالخ وہاگ، افر اس ےس یھب وخب فافق وہں وج بس ےس آرخ ںیم منہج ےس اکن

اکی آدیم درابر ایہٰل ںیم احرض ایک اجےئ اگ اےکس ےئل ہی مکح وہاگ ہک اس ےک وھچےٹ وھچےٹ انگہ اس رپ شیپ ےئک اجںیئ ہک وت ےن الفں 



 

 

یہ وخزفدہ وہاگ ہک دؿ الفں انگہ ےئک ںیہ وت فہ ارقار رکے اگ ۔ اس ےئل ہک ااکنر یک وکیئ اجنگشئ ںیہن وہیگ افر اےنپ دؽ ںیم اہنتی 

ایھب اغصرئ یہ اک ربمن ےہ ۔ ابکرئ رپ دںیھکی ایک سگرے؟ ہک اس دفراؿ ںیم ہی مکح وہاگ ہک اس صخش ےک رہ انگہ ےک دبےل اکی اکی 

 یکین دی اجےئ فہ صخش ہی مکح ےتنس یہ وخد وبےل اگ ہک ریمے وت ایھب تہب ےس انگہ ابیق ںیہ وج اہیں رظن ںیہن آےت ۔ اوبذر ریض اہلل

اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اس اک وقمہل لقن رفام رک ےسنہ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

 ددناؿ ابمرک اظرہ وہےئ ۔ یسنہ اس ابت رپ یھت ہک نج انگوہں ےک اراہر ےس ڈر راہ اھت اؿ ےک اراہر اک وخد اطبل نب ایگ ۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےنسنہ ےک ایبؿ ںیم

     218    حسیث 

ًِ َقِئص  ٌٕ َع ًِ بََيا ثََيا َزائَٔسةُ َع ًُ َعِنزٕو َقاَل َحسَّ ثََيا ُمَعاؤیَُة بِ ًُ َمئيٕع َقاَل َحسَّ ثََيا أَِحَنُس بِ ًٔ َحسَّ ٔ بِ ًِ َجزٔیز ًٔ أَبٔي َحازٔوٕ َع  بِ

ًُ َمئيٕع َقاَل َعِبٔس اهللٔ َقاَل َما َحَحَبىٔی َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ُمِيُذ أَِسَلِنُت َوال َرآ ثََيا أَِحَنُس بِ نٔي إأل َؿٔحَک َحسَّ

 ٕ ًِ َجزٔیز ًِ َقِيٕص َع ًٔ أَبٔي َخالٕٔس َع ًٔ إِٔسَناعٔيَل بِ ثََيا َزائَٔسةُ َع ًُ َعِنزٕو َقاَل َحسَّ ثََيا ُمَعاؤَیُة بِ َقاَل َما َحَحَبىٔی َرُسوُل اهللٔ َحسَّ

َه ػلي اهلل عليط وسله َوال َرآنٔي ُمِيُذ أَِس   َلِنُت إأل َتَبشَّ

رجری نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن ریمے املسمؿ وہےن ےک دعب ےس یسک فتق ےھجم 

 احرضی ےس ںیہن رفاک ۔ افر بج ےھجم دےتھکی وت ےتسنہ افر دفرسی رفاتی ںیم ےہ ہک مسبت رفامےت ےھت۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےنسنہ ےک ایبؿ ںیم



 

 

     219    حسیث 

ًٔ األَعِ  ثََيا أَبُو ُمَعاؤیََة َع يِّ َقاَل َحسَّ ٔ ًُ الْسَّ ثََيا َصيَّازُ بِ ًٔ َحسَّ ًِ َعِبٔس اهللٔ بِ ِلَنانٔيِّ َع ًِ َعبٔيَسَة الشَّ ًٔ إٔبَِزاصٔيَه َع َنٔع َع

ُد ٔمِيَضا وّجا َرُجْل َیِْخُ ِّي ألََِعُف آَٔخَ أَصِٔل اليَّارٔ َُخُ ٔن ٕ َقاَل َقاَل َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله إ َزِحّؿا َؾُيَكاُل  َمِشُعوز

 َقاَل َؾَيِذَصُب لَٔيِسُخَل اِلَحيََّة َؾَيحُٔس اليَّاَض َقِس أََخُذوا اِلَنَيازَٔل َؾيَرِٔجُع َؾَيُكوُل یَا َربِّ َقِس أََخَذ  َلُط اىَِللِٔل َؾاِزُخٔل اِلَحيَّةَ 

 ًَّ ٌَ الَّٔذي ُنِيَت ؾٔيطٔ َؾَيُكوُل َنَعِه َقاَل َؾُيَكاُل َلُط َتَن ٌَّ قَ  اليَّاُض اِلَنَيازَٔل َؾُيَكاُل َلُط أََتِذُْکُ الزََّما ٔ َّی َؾُيَكاُل َلُط َؾإ اَل َؾَيَتَنى

ىَِيا َقاَل َؾَيُكوُل َتِشَْخُ بٔي َوأَىَِت اِلَنلُٔک َقاَل َؾَلَكِس َرأَیِ  َة أَِؿَعأف السُّ ُت َرُسوَل اهللٔ ػلي اهلل َلَک الَّٔذي َتَنيَِّيَت َوَعَْشَ

َّی بََسِت ىََوأجُذظُ   عليط وسله َؿٔحَک َحً

دبع اہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای ہک ںیم اس صخش وک اجاتن وہں وج 

بس ےس اریخ ںیم آ  ےس ےلکن اگ فہ اکی ااسی آدیم وہاگ ہک زنیم رپ اتٹسھگ وہا دفزخ ےس ےلکن اگ ہک ) منہج ےک ذعاب یک یتخس یک فہج 

نلچ رپ اقدر ہن وہاگ( اس وک مکح وہاگ ہک اج تنج ںیم دالخ وہ اج ۔ فہ فاہں اج رک دےھکی اگ ہک ولوگں ےن امتؾ وہگجں رپ  ہضب  ےس دیسےھ

رک راھک ےہ ۔ بس ںیہگج رپ وہ یکچ ںیہ ولٹ رک ابراگہ ایہل ںیم اس یک االطع رک اگی فاہں ےس اراشد وہاگ ہک ایک دوینی انمزؽ یک اح ت 

بج ہگج رپ وہ اجےئ وت آےن فاےل یک اجنگشئ ںیہن وہیت افر ےلہپ اجےن فاےل سج ہگج اچںیہ  ہضب رک  ںی افر دعب ںیم  یھب اید ےہ )ہک

 آےن فاولں ےک ےئل ہگج ہن رےہ اس ابعرت اک رتہمج ااک س املعء ےن ہی یہ رحتری رفامای ےہ رگم دنبہ انزیچ ےک زندکی ارگ اس اک بلطم ہی

ولعمؾ وہات ےہ ہک داین یک فتعس افر رفایخ یھب اید ےہ ہک امتؾ داین ینتک ڑبی یھت۔ افر ہی اس ےئل اید دالای اتہک  اہک اجےئ وت زایدہ ااھچ

آدنئہ امتؾ داین ےس دس انگ زادئ اس وک اطع رفامےن اک االعؿ وہےن فاال ےہ وت اسری داین اک اکی رمہبت وصتر رکےن ےک دعب اس ہیطع یک 

ض رکے اگ ہک رب اتزعت وخب اید ےہ اس رپ اراشد وہاگ ہک ااھچ ھچک انمتںیئ رکف سج ونع ےس دؽ اچاتہ رثکت اک ادنازہ وہ( فہ رع

دئ ےہ فہ اینپ انمتںیئ ایبؿ رکے اگ فاہں ےس اراشد وہاگ ہک ااھچ  م وک اہمتری انمتںیئ افر وخااشہت یھب دںی افر امتؾ داین ےس دس انگ زا

پ ابداشوہں ےک ابداشہ وہ رک ھجم ےس رخسمت رفامےت ںیہ )ہک فاہں ذرا یس یھب ہگج ںیہن ےہ افر اطع ایک فہ رعض رکے اگ ہک ای اہلل آ

آپ امتؾ داین ےس دس انگ زادئ ےھجم اطع رفام رےہ ںیہ( انب وعسمد ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع 

ام رےہ ےھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک یسنہ آ یئگ یتح ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک بج اس صخش اک ہی وقمہل لقن رف

 فملس ےک ددناؿ ابمرک یھب اظرہ وہےئ۔
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ًٔ َربٔيَعَة َقاَل َط  ًِ َعلٔيِّ بِ ًِ أَبٔي إِٔسَحاَم َع ثََيا أَبُو األَِحَؤؾ َع ًُ َسٔعيٕس َقاَل َحسَّ ثََيا ُقتَِيَبُة بِ ُتَٔي بَٔسابَّٕة َحسَّ ا أ ضِٔسُت َعلٔيًّ

ا َوَؿ  ٌَ لٔيَرَِنَبَضا َؾَلنَّ ا اِسَتَوي َعلَي َهِضزَٔصا َقاَل اِلَحِنُس ِهَّلِل ثُهَّ َقاَل ُسِبَحا الَّٔذي  َع رِٔجَلُط فٔي الزِّکَأب َقاَل بِٔشٔه اهللٔ َؾَلنَّ

 َ ٌَ ثُهَّ َقاَل اِلَحِنُس ِهَّلِل ث ٔلَي َربَِّيا َلُنِيَكلٔبُو َّا إ ىٔيَن َوإٔى َ َلَيا صََذا َوَما ُنيَّا َلطُ ُمَِقٔ ِّي َهَلِنُت َسْخَّ ٔن م ثّا َواهللُ أَِنبَرُ ثمَ ثّا ُسِبَحاىََک إ

ًِ أَيِّ َطِيٕئ َؿٔحهَِت یَا أَٔمي ىُوَب إأل أَىَِت ثُهَّ َؿحَٔک َؾُكِلُت ٔم َّطُ ال َيِػَٔفُ الذُّ َر اِلُنِؤٔمئيَن َقاَل َرأَیُِت َنِؿٔسی َؾاغَِٔفِ لٔي َؾإٔى

ٌَّ َربََّک َرُسوَل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َػيَ  ٔ ًِ أَيِّ َطِيٕئ َؿحٔهَِت َیا َرُسوَل اهللٔ َقاَل إ َع َنَنا َػَيِعُت ثُهَّ َؿٔحَک َؾُكِلُت ٔم

ىُوَب َغيِرَُک  َّطُ ال َيِػَٔفُ الذُّ ٔ إَٔذا َقاَل َربِّ اغَِٔفِ لٔي ذُىُوبٔي إٔى ًِ َعِبٔسظ  َلَيِعَحُب ٔم

  انب رہعیب ےتہک ںیہ ہک رضحت یلع رکؾ اہلل فہج ےک

ہ

اپس )اؿ ےک زامہن الختف ںیم( اکی رمہبت )وھگڑا فہریہ( وکیئ وساری الیئ گ

ذا فام انک
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ہل  آپ ےن راکب ںیم اپؤں رےتھک وہےئ مسب اہلل اہک افر بج وسار وہ ےکچ وت ادمحل ہلل اہک رھپ ہی داع ڑپیھ 
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 امہرے ےئل  رخس رفام دای افر  م وک اس ےک  عیط انبےن یک اطتق ہن یھت رقمنین فاان ایل رانب 

افر فایعق  م بس ول  اہلل یہ یک رطػ ولٹ رک اجےن فاےل ںیہ املعء رفامےت ںیہ ہک وساری وچہکن اابسب الہتک ںیم ےس ےہ اس 

یھب لصتم رفامدای ہک  م آرخ اکر رمےن ےک دعب ےئل وساری یک ریخست رپ ت  اعتیل ش  اشہن ےک رکشہی ےک اسھت اینپ ومت ےک ذرک وک 

ولٹ رک ایس یک رطػ اجےن فاےل ںیہ ۔( رھپ رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےن ادمحل ہلل نیت رمہبت اہک رھپ اہلل اربک نیت رمہبت اہک رھپ 

ر  اذلونب اال اتن۔ ریتی ذات رہ بیع ےس اپک ےہ افر ںیم ےن
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 ریتی وتمعنں اک رکشہی ادا 

رکےن ںیم افر افارم یک ااطتع ہن رکےن ںیم اےنپ یہ سفن رپ ملظ ایک ےہ ۔ سپ ای اہللی آپ ریمی رفغمت رفامںیئ ۔ ویکہکن رفغمت وت 

 یک فہج وپیھچ آپ ےک وسا افر وکیئ رک یہ ںیہن ےہ ا اس داع ےک دعب رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےسنہ۔ انب رہعیب ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن ےنسنہ

وت رضحت یلع ےن رفامای ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن یھب ایس رطح داعںیئ ڑپیھ ںیھت ۔ افر اس ےک دعب وضحر ادقس یلص 

 اہلل ہیلع فملس ےس مسبت یک فہج وپیھچ یھت اسیجہک  م ےن ھجم ےس وپیھچ وت وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای اھت ہک ت 
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ارٕ  ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ  َحسَّ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ٌٕ َع ًُ َعِو ثََيا َعِبُس اهللٔ بِ ًُ َعِبسٔ اهللٔ األَِنَؼارٔيُّ َقاَل َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َقاَل َحسَّ

ًٔ َسِعٕس َقاَل َقاَل َسِعْس َلَكِس َرأَیُِت الئَّيیَّ ػلي اهلل عليط وسله َؿٔحَک یَ  ٔ بِ ًِ َعأمز ًٔ األَِسَوزٔ َع ٔس بِ َّی ِوَو الِ ُمَحنَّ َدِيَسٔم َحً

ٌَ َيُكوُل َنَذا َو  ٌَ َسِعْس َرأمّيا َوکَا ٌَ َرُجْل َمَعُط تُزِْض َوکَا ٌَ َقاَل کَا ـَ کَا ي بََسِت ىََوأجُذُظ َقاَل ُقِلُت َنِي ُّرِٔض ُيَػلِّ َنَذا بٔالت

ا َرَؾَع َرأَِسُط َرَماُظ َؾَلِه یُِدلٔ  ِئ َصٔذظٔ ٔمِيطُ َيِعىٔی َجِبَضَتطُ َواِنَكَلَب الزَُّجُل َوَطاَل بٔزِٔجلٔطٔ َجِبَضَتطُ َؾَيزََع َلطُ َسِعْس بَٔشِضٕه َؾَلنَّ

 ٔ ًِ ؾِٔعلٔطٔ ب ًِ أَيِّ َطِيٕئ َؿٔحَک َقاَل ٔم َّی بََسِت ىََوأجُذُظ َقاَل ُقِلُت ٔم ٔحَک الئَّيیُّ ػلي اهلل عليط وسله َحً ـَ  الزَُّجٔل َؾ

اعرم نب دیعس ےتہک ںیہ ہک ریمے فادل دعس ےن رفامای ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس زغفہ دنخؼ ےک دؿ ےسنہ ۔ یتح ہک آپ یلص 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ددناؿ ابمرک اظرہ وہ ےئگ۔ اعرم ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن وپاھچ ہک  س ابت رپ ےسنہ ےھت ؟ اوہنں ےن اہک ہک اکی 

ےئ اھت افر دعس ڑبے ریت ادناز نکیل فہ اینپ ڈاھؽ اد ر اد ر رک اتیل اھت سج یک فہج ےس اینپ ناشیین اک اچبؤ رک راہ اھت۔ اکرف ڈاھؽ ےئل وہ

ےن اکی رمہبت ریت اکنال )افر اس یک امکؿ ںیم چنیھک رک  )وگای اقمہلب ںیم دعس اک ریت ہن ےنگل داتی اھت۔ احالہکن ہی وہشمر ریت ادناز ےھت( دعس

ںیم رےہ ( سج فتق اس ےن ڈاھؽ ےس رس اتاھای وفرا ااسی اگلای ہک ناشیین ےس وچاک ںیہن افر وفراً رگ ایگ ۔ اٹگن یھب افرپ اھٹ یئگ ۔ ااظتنر 

سپ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اس  ہص رپ ےسنہ ںیم ےن وپاھچ ہک اس ںیم وکیسن ےنسنہ یک ابت ےہ اوہنں ےن رفامای ہک دعس ےک اس 

 لعف رپ ۔

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



 

 

  

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک زماح افر دؽ یگل ےک ایبؿ ںیم

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک زماح افر دؽ یگل ےک ایبؿ ںیم

     222    حسیث 

ًٔ َما ًِ أَىَٔص بِ ًِ َعأػٕه األَِحَؤل َع یٕک َع ًِ ََشٔ ثََيا أَبُو أَُساَمَة َع ٌَ َقاَل َحسَّ ًُ غَِيم  ثََيا َمِحُنوزُ بِ ٌَّ الئَّيیَّ ػلي َحسَّ ٔ لٕٔک َقاَل إ

 َة َيِعىٔی یَُنازٔحُطُ اهلل عليط وسله َقاَل َلطُ یَا َذا األُذُىَئِن َقاَل َمِحُنوْز َقاَل أَبُو أَُساَم 

رضحت اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ وک اکی رمہبت زمااح ای ذاالذنین رفامای اے دف اکؿ 

 فاےل۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک زماح افر دؽ یگل ےک ایبؿ ںیم

     223    حسیث 

ًٔ َمالٕٔک قَ  ًِ أَىَٔص بِ احٔ َع َّيَّ ًِ أَبٔي الت ًِ ُطِعَبَة َع ثََيا َونٔيْع َع يِّ َقاَل َحسَّ ٔ ًُ الْسَّ ثََيا َصيَّازُ بِ ٌَ َحسَّ ٌِ کَا ٔ َرُسوُل اهللٔ ػلي  اَل إ

ٕ َما َؾَعَل اليَُّػيِرُ  ٕ َیا أَبَا عَُنيِر َّی َيُكوَل ألَٕر لٔي َػػٔير ٌَّ  اهلل عليط وسله َلُيَدالُٔلَيا َحً َقاَل أَبُو عٔيَسی َوؾِٔكُط َصَذا اِلَحٔسیٔث أَ

َّی غمُ ّما َػػٔ  َّطُ َنى ٌَ یَُنازُٔح َوؾٔيطٔ أَى ٌِ ُيِعَلي الئَّيیَّ ػلي اهلل عليط وسله کَا َ َّطُ ال بَأَِض أ ٕ َوؾٔيطٔ أَى يّرا َؾَكاَل َلُط یَا أَبَا عَُنيِر

ٕ َما َؾَعَل اليُّػَ  ََّنا َقاَل َلُط الئَّيیُّ ػلي اهلل عليط وسله یَا أَبَا عَُنيِر يَِر لَٔيِلَعَب بٔطٔ َوإٔى ٔيیُّ اللَّ ٌَ َلطُ نَُػيِْر َیِلَعُب بٔطٔ الؼَّ َُّط کَا يِرُ ألَى

ٕ َما َؾَعَل اليَُّػيِرُ َؾَنا ٌَ اِلُػم ُو َعَلِيطٔ َؾَناَزَحُط الئَّيیُّ ػلي اهلل عليط وسله یَا أَبَا عَُنيِر ٔ  َت َؾَحز



 

 

رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس امہرے اسھت لیم وجؽ ںیم زماح رفامےت ےھت، 

 ا  اے اوب م ری فہ  ہریہ اہکں اجیت انچہچن ریما اکی وھچاٹ اھبیئ اھت
 

 

ع

 

لی

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اس ےس رفامےت ای ااب م ری ام لعف ا

 ریہ؟

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک زماح افر دؽ یگل ےک ایبؿ ںیم

     224    حسیث 

ًٔ َطكٔيٕل َقاَل أَىبأَىَا َعِبُس اهللٔ  ًٔ بِ ًُ اِلَحَش ثََيا َعلٔيُّ بِ ورٔيُّ َقاَل َحسَّ ٕس السُّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعبَّاُض بِ ًٔ َحسَّ ًُ اِلُنَبارٔٔک َع  بِ

 ًِ ًٔ َزیِٕس َع ِّي ال أَُقوُل إأل أَُساَمَة بِ ٔن ََّک تَُساعٔبَُيا َقاَل إ ًِ أَبٔي صَُزیَِزَة َقاَل َقالُوا یَا َرُسوَل اهللٔ إٔى اَسٔعيٕس اِلَنِكبُرٔيِّ َع   َحكًّ

 ، وضحر اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ، ہک احصہب ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس آپ  م ےس ذماؼ یھب رفامےتیل ںیہ

 ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای اہں رگم ںیم یھبک طلغ ابت ںیہن اتہک۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 اح افر دؽ یگل ےک ایبؿ ںیموضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک زم

     225    حسیث 

ٌَّ َر  ًٔ َمالٕٔک أَ ًِ أَىَٔص بِ ًِ حَُنِيٕس َع ًُ َعِبٔس اهللٔ َع ثََيا َخالُٔس بِ ًُ َسٔعيٕس َقاَل َحسَّ ثََيا ُقتَِيَبُة بِ ُجم  اِسَتِحَنَل َرُسوَل اهللٔ َحسَّ

ِّي َحأملَُک َعلَي َوَلسٔ  ٔن ىَاَقٕة َؾَكاَل یَا َرُسوَل اهللٔ َما أَِػَيُع بَٔوَلٔس اليَّاَقٔة َؾَكاَل ػلي اهلل عليط  ػلي اهلل عليط وسله َؾَكاَل إ



 

 

 وسله َوَصِل َتلُٔس اإلٔبَٔل إأل اليُّوُم 

رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ، ہک یسک صخش ےن وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےس دروخاتس یک، وکیئ وساری اک اجونر ےھجم اطع 

دای اجےئ۔ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اکی افینٹن اک ہچب  م وک دںی ےگ ۔ اسلئ ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل لص  رفام

 ےہ اہلل ہیلع فآہل فملسی ںیم افینٹن ےک ہچب اک ایک رکفں اگ؟ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک رہ افٹن یسک افٹن اک ہچب وہات

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک زماح افر دؽ یگل ےک ایبؿ ںیم

     226    حسیث 

ًِ أَىَٔص بِ  ًِ ثَابٕٔت َع ثََيا َمِعَنْز َع أم َقاَل َحسَّ ثََيا َعِبُس الزَّزَّ ًُ َمِيُؼوٕر َقاَل َحسَّ ثََيا إِٔسَحاُم بِ ًِ أَصِٔل َحسَّ ٌَّ َرُجم  ٔم ًٔ َمالٕٔک أَ

ٔلَي الئَّيیِّ ػلي اهلل عليط وسله َصٔسیَّ  ٌَ یُِضٔسي إ ٌَ اِسُنُط َزاصّٔزا َوکَا زُُظ الئَّيیُّ ػلي اهلل عليط اِلَبازٔیَةٔ کَا ًَ اِلَبازٔیَةٔ َؾُيَحضِّ ّة ٔم

 ٌَ وُظ َوکَا ًُ َحأَضُ ٌَّ َزاصّٔزا بَازٔیَتَُيا َوىَِح ٔ َد َؾَكاَل الئَّيیُّ ػلي اهلل عليط وسله إ ٌِ یَِْخُ  ػلي اهلل عليط وسله وسله إَٔذا أََراَز أَ

ٌَ َرُجم  َزٔممّْي َؾأََتاُظ اليَّئ  ُظ یُٔحبُّطُ َوکَا ًِ َخِلٔؿطٔ َوصَُو ال یُِبْٔصُ َيطُ ٔم ـَ یُّ ػلي اهلل عليط وسله َیِوّما َوصَُو َیبٔيُع َمَتاَعُط َواِحَت

ًِ َصَذا أَِرٔسِلىٔی َؾاِلَتَؿَت َؾَعَزَف الئَّيیُّ ػلي اهلل عليط وسله َؾَحَعَل ال َیأِلُو َما أَِلَؼَل َهِضَزُظ بٔ  َؼِسرٔ الئَّيیِّ ػلي َؾَكاَل َم

ًِ َيِظتَرٔي َصَذا اِلَعِبَس َؾَكاَل یَا َرُسوَل اهلل َؾُط َؾَحَعَل الئَّيیُّ ػلي اهلل عليط وسله َيُكوُل َم اهللٔ إّٔذا   عليط وسله حٔيَن ََعَ

ًِ عِٔيَس اهللٔ َلِشَت بٔکَأسٕس أَِو َقاَل أَى ٔه َْ  َت عِٔيَس اهللٔ غَالٕ َواهللٔ َتحُٔسنٔي کَأسّسا َؾَكاَل الئَّيیُّ ػلي اهلل عليط وسله 

رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ، ہک اکی صخش لگنج ےک رےنہ فاےل نج اک انؾ زارہ نب رحاؾ اھت ، فہ بج احرض مدتم 

وہےت لگنج ےک دہاای زبسی رتاکری فہریہ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک مدتم ںیم شیپ ایک رکےت ےھت افر فہ بج دمہنی ونمرہ 

اسپ اجےن اک ارادہ رکےت ےھت وت وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس رہشی اسامؿ وخرد ف ونش اک اؿ وک اطع رفامےت اکی رمہبت وضحر ےس ف

ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای ہک زارہ امہرا لگنج ےہ افر  م اس ےک رہش ںیہ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وک اؿ ےس 



 

 

ھچک دب لکش یھب ےھت اکی رمہبت یسک ہگج ڑھکے وہےئ فہ اانپ وکیئ اسامؿ رففتخ رک رےہ ےھت ہک وضحر ادقس  وصخیص قلعت اھت زارہ

ی( اس رطح رھبی یک فہ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وک دھکی ہن ےکس 

 ھ
ح ت

یلص اہلل ہیلع فملس رشتفی الےئ افر ےھچیپ ےس اؿ یک وکیل )

نکیل بج نک اویھکنں فہریہ ےس دھکی رک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وک اچہپؿ ںای وت  اوہنں ےن اہک ارے وکؿ ےہ ےھجم وھچڑ دے

اینپ رمک وک تہب اامتہؾ ےس ےھچیپ رک ےک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ہنیس ابمرک ےس ےنلم ےگل )ہک ینتج دری یھب سبلت رےہ 

 ہیلع فملس ےن اراشد رفامای ہک وکؿ صخش ےہ وج اس الغؾ وک رخدیے زہارفں وتمعنں افر ذلوتں ےس ڑبھ رک ےہ( وضحر ادقس یلص اہلل

؟ زارہ ےن رعض یک ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ارگ آپ ےھجم رففتخ رفامدںی وت وھکاٹ افر تمیق اپںیئ ےگ وضحر ادقس یلص اہلل 

 ای ہک شیب تمیق وہ ۔ہیلع فملس ےن رفامای ہک ںیہن اہلل ےک زندکی وت  م وھکےٹ ںیہن وہ ای ہی رفام

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحِر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک زماح افر دؽ یگل ےک ایبؿ ںیم

     227    حسیث 

 ًُ ثََيا َعِبُس بِ ًٔ َقاَل أََتِت  َحسَّ ًٔ اِلَحَش اَلَة َع ـَ ًُ َؾ ثََيا اِلُنَبارُٔک بِ ٔ َقاَل َحسَّ ًُ اِلنِٔكَساو ثََيا ُمِؼَعُب بِ َعُحوْز  حَُنِيٕس َقاَل َحسَّ

 ُ ٌِ یُِسخَٔلىٔی اِلَحيََّة َؾَكاَل یَا أ ٔلَي الئَّيیِّ ػلي اهلل عليط وسله َؾَكاَلِت یَا َرُسوَل اهللٔ اِزُع اهللَ أَ ٌَّ اِلَحيََّة ال َتِسُخلَُضا إ ٔ ٌٕ إ وَّ ُؾم 

 ٔ ٌَّ اهلَل َتَعالَي َيُكوُل إ ٔ ََّضا ال َتِسُخلَُضا َوهَٔي َعُحوْز إ ًَّ َعُحوْز َقاَل َؾَولَِّت َتِبکٔي َؾَكاَل أَِخبٔرُوَصا أَى ًَّ إِٔنَظاّئ َؾَحَعِلَياصُ َّا أَِنَظأِىَاصُ ى

بّا أَِتَزابّا  أَبِکَاّرا َُعُ

ہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک مدتم ںیم اکی وبڑیھ وعرت احرض وہیئ افر رعض ایک نسح ریض ا

ہک ای روسؽ اہلل )یلص اہلل ہیلع فملس( داع رفام دےئجی ہک ت  اعتیل اشہن ےھجم تنج ںیم دالخ رفامدے۔ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس 

وعرت دالخ ںیہن وہ یتکس فہ وعرت رفےن یگل وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اس ےس کس   ےن رفامای ہک تنج ںیم وبڑیھ

دف ہک تنج ںیم ڑباھےپ یک اح ت ںیم دالخ ںیہن وہیگ ہکلب ت  اعتیل ش  اشہن بس الہ تنج وعروتں وک ون رمع ونکارایں انب دںی ےگ 

 ںیم اس اک ایبؿ ےہ سج اک رتہمج افر بلطم ہی ےہ ہک  م افر ت  اعتیل ش  اشہن ےک اس وقؽ اان ااشنانئنھ 
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ریتہ ےن اؿ وعروتں وک صاص وطر رپ انبای ےہ ۔ ینعی  م ےن اؿ وک ااسی انبای ہک فہ ونکارایں ںیہ ۔ )ایبؿ ارقلآؿ( ینعی ہشیمہ ونکارایں یہ 

 ںیہ تبحص ےک دعب رھپ ونکارایں نب اجیت ںیہ ۔

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

  

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اراشدات درابب ااعشر

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اراشدات درابب ااعشر

     228    حسیث 

 ٔ ًِ َعائَٔظَة َقاَلِت ق ًِ أَبٔيطٔ َع یِٕح َع ًٔ َُشَ ًٔ اِلنِٔكَساؤ بِ یْک َع ثََيا ََشٔ ٕ َقاَل َحسَّ ًُ حُِحز ثََيا َعلٔيُّ بِ ٌَ الئَّيیُّ ػلي َحسَّ يَل َلَضا َصِل کَا

 ًٔ ٔ ابِ ُل بٔٔظِعز ٌَ یََتَنثَّ ٔ َقاَلِت کَا ِعز ًَ الظِّ ُل بَٔظِيٕئ ٔم ًِ َلِه اهلل عليط وسله یََتَنثَّ ُل بَٔكِولٔطٔ َیأِتٔيَک بٔاألَِخَبارٔ َم َرَواَحَة َویََتَنثَّ

 ٔ ز  تُزَوَّ

رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل اہنع ےس یسک ےن وپاھچ ایک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یھبک رعش یھب ڑپےتھ ےھت؟ اوہنں ےن رفامای ہک 

یھب ڑپھ ےتیل ےھت ) افر یھبک یھبک یسک افر اک یھب( انچہچن یھبک رطہف اک ہی رصمہع  اہں ۔ اثمؽ ےک وطر رپ یھبک دبعاہلل نب رفاہح اک وکیئ رعش

  ابالابخر نم مل زتفد ینعی ریتے اپس ربخںی یھبک فہ صخش یھب ےل آات ےہ سج وک وت ےن یسک مسق اک 

ہ 

یھب ڑپھ ںای رکےت ےھت فاماین

احالت ولعمؾ رکےن ےک ےئل وخنتاہ دانی ڑپیت ےہ ، رفس اک رخچ دے رک اعمفہض ںیہن دای، ینعی فااعقت یک قیقحت ےک ےئل یسک ہگج ےک 

اک  آدیم وک احالت ولعمؾ رکےن ےک ےئل انجیھب ڑپات ےہ، رگم یھبک رھگ ےھٹیب اھٹبےئ وکیئ آ رک وخد یہ اسرے احالت انس اجات ےہ ، یسک مسق

ر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اینپ اثمؽ اراشد رفامیئ ہک الب رخچ یھب اس ےک ےئل ںیہن رکان ڑپات۔ ضعب املعء ےن اھکل ےہ ہک ہی وضح

یسک ارجت افر اعمفہض ےک رھگ ےھٹیب تنج دفزخ آرخت تماتم ےلھچپ اایبنء ےک احالت افر آدنئہ آےن فاےل فااعقت انسات وہں رھپ 

فاہح وت وہشمر احصیب ںیہ وضحر ادقس یلص یھب ہی افکر دقر ںیہن رکےت ۔ اس دحثی ںیم دف اشرعفں اک ذرک ےہ ، رضحت دبعاہلل نب ر

اہلل ہیلع فملس یک ک تت ےس ےلہپ ہی املسمؿ وہ ےئگ ےھت افر وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسےنم یہ زغفہ ومہت ںیم دیہش وہ ےئگ 



 

 

 السؾ اک زامہن ںیہن اپای۔ےھت۔ رطہف رعب اک وہشمر اشرع ےہ ادب یک وہشمر اتکب ہعبس ہقلعم ںیم دفرسا ہقلعم ایس اک ےہ ۔ اس ےن ا

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اراشدات درابب ااعشر

     229    حسیث 

ِورٔيُّ  ٌُ الثَّ ثََيا ُسِؿَيا ًُ َمِضٔسٓيٕ َقاَل َحسَّ ًٔ بِ ثََيا َعِبُس الزَِّحَن إر َقاَل َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٕ  َحسَّ ًٔ عَُنيِر ًِ َعِبٔس اِلَنلٔٔک بِ َع

ًِ أَبٔي صَُزیَِزَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط  ثََيا أَبُو َسَلَنَة َع أَعُ کَلَٔنُة َلبٔيٕس َقاَل َحسَّ ٌَّ أَِػَسَم کَلَٔنٕة َقاَلَضا الظَّ ٔ وسله إ

ٌِ يُِشلَٔه  ِلٔت أَ ًُ أَبٔي الؼَّ ُة بِ  أاَل کُلُّ َطِيٕئ َما َخم  اهللَ بَاكْٔل َوکَاَز أَُميَّ

اچس ہملک وج یسک اشرع ےن اہک ےہ فہ اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای ہک بس ےس زایدہ 

یب اتلصل دیبل نب رہعیب اک ہی ہملک ےہ اال لک یئش امالخ اہلل ابلط۔ آاگہ وہ اجؤ اہلل ش  اشہن ےک وسا داین یک رہ زیچ افین ےہ افر اہیم نب ا

 رقت  اھت ہک االسؾ ےل آےئ ۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اراشدات درابب ااعشر

     230    حسیث 

 ًٔ ٔ بِ ًٔ األَِسَوز ثََيا ُطِعَبُة َع ًُ َجِعََفٕ َقاَل َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی َقاَل َحسَّ ًُ اِلُنَثى ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ  َحسَّ ًِ ُجِيُسٔب بِ َقِيٕص َع

ٌَ اِلَبَحلٔيِّ َقاَل أََػاَب َحَحْز أُِػبَُع َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َؾَسٔمَيِت َؾَكاَل  َصِل أَىِٔت إأل أُِػبُْع َزٔمئت َوفٔي  ُسِؿَيا



 

 

ًٔ َقِيٕص  ًٔ األَِسَوزٔ بِ ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَيا ًُ أَبٔي عَُنَز َقاَل َحسَّ ثََيا ابِ ًٔ َعِبٔس اهللٔ َسبٔئل اهللٔ َما َلكٔئت َحسَّ ًِ ُجِيُسٔب بِ  َع

 اِلَبَحلٔيِّ ىَِحَوظُ 

ںیہ ہک اکی رمہبت اکی رھتپ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک ایلگن ںیم گل ایگ اھت، سج یک فہج دنجب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےتہک 

ےس فہ وخؿ آولد وہیئگ، وت وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہی رعش ڑپاھ سج اک رتہمج: ہی وت اکی ایلگن ےہ سج وک اس ےک وسا وکیئ 

 یھب رااگیئں ںیہن ہکلب اہلل ش  اشہن یک راہ ںیم ہی فیلکت یچنہپ سج اک وثاب وہاگ۔ رضمت ںیہن یچنہپ ہک وخؿ آولد وہ یئگ، افر ہی

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 درابب ااعشروضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اراشدات 

     231    حسیث 

ِورٔيُّ َقاَل أَىِبَ  ٌُ الثَّ ثََيا ُسِؿَيا ًُ َسٔعيٕس َقاَل َحسَّ ثََيا َیِحٌَی بِ إر َقاَل َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ اِلبََرأئ َحسَّ أَىَا أَبُو إِٔسَحاَم َع

ًِ َرُسؤل ا ِرتُِه َع ًٔ َعازٕٔب َقاَل َقاَل َلطُ َرُجْل أَََّرَ َّي َرُسوُل اهللٔ بِ هللٔ ػلي اهلل عليط وسله یَا أَبَا عَُناَرَة َؾَكاَل ال َواهللٔ َما َول

ٌُ بٔاليَِّبٔل َوَرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله  ِتُضِه َصَوازٔ ٌُ اليَّأض َتَلكَّ َعا َّي ََسَ ًِ َول ٔه َْ َعلَي َبِػَلتٔطٔ ػلي اهلل عليط وسله َو

ًُ ا ٌَ بِ ًُ َعِبٔس اَوأَبُو ُسِؿَيا لٔٔب آخْٔذ بٔلَٔحأمَضا َوَرُسوُل اهللٔ َيُكوُل أَىَا الئَّيیُّ ال َنٔذِب أَىَا ابِ ًٔ َعِبٔس اِلُنلَّ لِٔب ِلَحارٔٔث بِ  ِلُنلَّ

  ساء نب اعزب ریض اہلل ہنع ےس یسک ےن وپاھچ ، ایک  م بس ول  وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وک وھچڑ رک گنج نینح ںیم اھب  ےئگ

ےھت۔ اوہنں ےن رفامای ہک ںیہن وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن تشپ ںیہن ریھپی ہکلب وفج ںیم ےس ضعب دلج ابزفں ےن )نج 

 ںیم ارثک ہلیبق ونبمیلس افر ہکم ےک ونملسم ونوجاؿ ےھت( ہلیبق وہازؿ ےک اسےنم ریتفں یک فہج ےس ہنم ریھپ ںای اھت وضحر ادقس یلص اہلل

اسھت ااک س احصہب اک وہان اظرہ ےہ( اےنپ رچخ رپ وسار ےھت افر اوب ایفسؿ اس یک اگلؾ  ےڑے وہےئ ےھت وضحر ادقس  ہیلع فملس )نج ےک

یلص اہلل ہیلع فملس اس فتق ہی رفام رےہ ےھت اان ایبنل ال ذکب اان انب دبعابلطمل ںیم الب کش فہبش یبن وہں افر دبع ابلطمل یک افالد 

 )وپات( وہں ۔
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 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اراشدات درابب ااعشر

     232    حسیث 

ثََيا َعِبُس الزَّ  ًُ َمِيُؼوٕر َقاَل َحسَّ ثََيا إِٔسَحاُم بِ ٌَّ َحسَّ ًِ أَىَٕص أَ ثََيا ثَابْٔت َع ٌَ َقاَل َحسَّ ًُ ُسَلمِْيَ ثََيا َجِعََفُ بِ أم َقاَل َحسَّ زَّ

ًُ َرَواَحَة یَِنٔشی بَيَِن یََسیِطٔ َوصَُو َيُكولُ  أئ َوابِ ـَ ًِ  الئَّيیَّ ػلي اهلل عليط وسله َزَخَل َمهََّة فٔي عُِنَزةٔ اِلَك ارٔ َع هُؿَّ ِْ َخلُّوا بَىٔی ا

 ٔ ًِ َخلٔيلٔطٔ ؾَ َسب ًِ َمكٔيلٔطٔ َویُِذصُٔل اِلَدلٔيَل َع بّا یُزٔیُل اِلَضاَو َع بُهُِه َعلَي َتِيزٔیلٔطٔ ََضِ ًَ يلٔطٔ اِلَيِوَو َنِْضٔ َكاَل َلُط عَُنزُ َیا ابِ

ِعَز َؾَكاَل ػ ٔ اهللٔ َتُكوُل الظِّ و لي اهلل عليط وسله َخلِّ َعِيُط یَا َرَواَحَة بَيَِن یَٔسي َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َوفٔي ََحَ

ٔح اليَِّبٔل  ـِ ًِ َن ُع ؾٔيضِٔه ٔم  عَُنزُ َؾَلهَٔي أََِسَ

رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس رمعة ااضقلء ےک ےئل ہکم رکمہم رشتفی ےل ےئگ وت 

ر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک افینٹن یک راہر  ےڑے وہےئ( آےگ آےگ دبعاہلل نب رفاہح )اینپ رگدؿ ںیم ولتار ڈاےل وہےئ وضح

ِن لِہ اے اکرف زادف وٹہ۔ آپ 
ل َ
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اک راہتس وھچڑف ۔  ل رےہ ےھت افر ہی ااعشر ڑپھ رےہ ےھت ۔ خ

ےس رفک دےنی رپ اسیجہک  م ذگہتش اسؽ رک ےکچ وہ  م  م ولوگں یک ایسی ربخ  آج وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ہکم رکمہم آےن

 ںی ےگ ہک وھکڑپویں وک ف  ےس دجا رک دںی ےگ افر دفتس وک دفتس ےس الھب دںی ےگ رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن انب رفاہح 

رعش ڑپےتھ اج رےہ وہ۔ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن  وک رفاک ہک اہلل ےک رحؾ ںیم افر وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسےنم ہی

 اراشد رفامای ہک رمع رفوک تم ہی ااعشر ارث رکےن ںیم ریت  ساسےن ےس زایدہ تخس ںیہ۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اراشدات درابب ااعشر

     233    حسیث 

ًٔ َسُنَزَة َقاَل َجاَلِشُت ا ٔ بِ ًِ َجابٔز ٕب َع ًٔ ََحِ ًِ ٔسَنأک بِ یْک َع ثََيا ََشٔ ٕ َقاَل َحسَّ ًُ حُِحز ثََيا َعلٔيُّ بِ ط لئَّيیَّ ػلي اهلل عليَحسَّ

ٔ اِلَحا ًِ أَِمز ٌَ أَِطَياَئ ٔم و ِعَز َویََتَذاَْکُ ٌَ الظِّ ٌَ أَِػَحابُطُ یَتََياَطُسو ًِ ٔمائَةٔ َمزَّةٕ َوکَا صٔلٔيَّةٔ َوصَُو َسانْٔت َوُربََّنا وسله أَِنََْر ٔم

َه َمَعُضِه   َتَبشَّ

 یک مدتم ںیم وس  ںوسلں ےس زایدہ ہ اھٹ وہں نج اج س نب رمسة ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس

ںیم احصہب ااعشر ڑپےتھ ےھت افر اجتیلہ ےک زامےن ےک ےصق افر اصقصئ لقن رفامےت ےھت وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس )اؿ وک 

 رفےتک ںیہن ےھت( صاومیش ےس ےتنس ےھت ہکلب یھبک یھبک اؿ ےک اسھت ےنسنہ ںیم یھب رشتک رفامےت ےھت ۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اراشدات درابب ااعشر

     234    حسیث 

ًِ أَبٔي صُ  ًِ أَبٔي َسَلَنَة َع ٕ َع ًٔ عَُنيِر ًِ َعِبٔس اِلَنلٔٔک بِ یْک َع ثََيا ََشٔ ٕ َقاَل َحسَّ ًُ حُِحز ثََيا َعلٔيُّ بِ ًٔ الئَّيیِّ ػلي اهلل عليط َحسَّ َزیَِزَة َع

 َما َخم  اهلَل بَاكْٔل وسله َقاَل أَِطَعزُ کَلَٔنٕة َتکَلََّنِت بَٔضا اِلَعَزُب کَلَٔنُة َلبٔيٕس أاَل کُلُّ َطِيٕئ 

اوبرہریة ریض اہلل ہنع وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےس لقن رکےت ںیہ ہک اشرعاؿ رعب ےک الکؾ ںیم رتہبنی ہملک دیبل اک ہی وقمہل 

 لِط۔ اہلل اعتیل ےک العفہ بس زیچںی ابلط ںیہ۔
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 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اراشدات درابب ااعشر
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ًُ ُمَعاؤیَةَ  ٌُ بِ ثََيا َمزَِوا ًُ َمئيٕع َقاَل َحسَّ ثََيا أَِحَنُس بِ ًِ  َحسَّ یٔس َع ٔ ًٔ الْشَّ ًِ َعِنزٔو بِ ائٔفٔيِّ َع ًٔ اللَّ ًٔ َعِبٔس الزَِّحَن ًِ َعِبٔس اهللٔ بِ َع

ًٔ أَبٔي ا َة بِ ًِ َقِؤل أَُميَّ َكفٔيِّ کُلََّنا أَبٔيطٔ َقاَل ُنِيُت رِٔزَف الئَّيیِّ ػلي اهلل عليط وسله َؾأَِنَظِستُُط ٔمائََة َقاؾَٔيٕة ٔم ِلٔت الثَّ لؼَّ

َّی أَِنَظِستُُط ٔمائَّة َيِعىٔی بَِيّتا َؾَكاَل الئَّيیُّ ػلأَِنَظِس  ي اهلل عليط تُُط بَِيّتا َقاَل لَٔي الئَّيیُّ ػلي اهلل عليط وسله صٔيِط َحً

ٌِ کَاَز َلُيِشلٔهُ  ٔ  وسله إ

رپ آپ ےک ےھچیپ ہ اھٹ وہا اھت رضحت رشدی ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم اکی رمہبت وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت وساری 

اس فتق ںیم ےن وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وک اہیم ےک وس رعش انسےئ رہ رعش رپ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اراشد رفامےت 

 ےھت افر انسؤ۔ اریخ ںیم وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع ےن اراشد رفامای ہک اس اک االسؾ ےل آان تہب یہ رقت  اھت ۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اراشدات درابب ااعشر

     236    حسیث 

ثََيا َعِبُس الزَِّحنَ  ٕ َواِلَنِعىَی َواحْٔس َقاال َحسَّ ًُ حُِحز ًُ ُموَسی اِلَؿزَارٔيُّ َوَعلٔيُّ بِ ثََيا إِٔسَناعٔيُل بِ ًِ صَٔظاؤ َحسَّ ٔ َع ًُ أَبٔي الزِّىَاز ًٔ بِ

ـَ  ٌَ َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َي ًِ َعائَٔظَة َقاَلِت کَا ًِ أَبٔيطٔ َع َوَة َع ًٔ َُعِ ًٔ ثَابٕٔت ٔمِيبَّرا فٔي اِلَنِشحٔٔس بِ ٌَ بِ ا ُع لَٔحشَّ

ًِ َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عل ًِ َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله أَِو َقاَل یَُياؾُٔح َع يط وسله َيُكوُو َعَلِيطٔ َقائّٔنا ُيَؿأَخُ َع

ٌَ بٔزُوحٔ  ا ٌَّ اهلَل یَُؤیُِّس َحشَّ ٔ ًِ َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط  َوَيُكوُل ػلي اهلل عليط وسله إ اِلُكُسٔض َما یَُياؾُٔح أَِو يَُؿأَخُ َع



 

 

ًِ َُعِ  ًِ أَبٔيطٔ َع ٔ َع ًُ أَبٔي الزِّىَاز ثََيا ابِ ٕ َقاال َحسَّ ًُ حُِحز ًُ ُموَسی َوَعلٔيُّ بِ ثََيا إِٔسَناعٔيُل بِ ًٔ الئَّيیِّ وسله َحسَّ ًِ َعائَٔظَة َع َوَة َع

 َلطُ ػلي اهلل عليط وسله ٔمثِ 

رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اسحؿ نب اثتب ریض اہلل ہنع ےک ےئل دجسم ںیم ربنم راھکای 

رکےت ےھت، اتہک اس رپ ڑھکے وہ رک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک رطػ ےس افمرخت رکںی ۔ ینعی وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع 

ںیم رخفہی ااعشر ڑپںیھ ای وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک رطػ ےس دماتعف رکںی ، ینعی افکر ےک ازلاامت اک فملس یک رعتفی 

وجاب دںی۔ ہی کش رافی اک ےہ افر وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ہی یھب رفامےت ےھت ہک ت  اعتٰیل ش  اشہن رفح ادقلس ےس اسحؿ 

 یک ادماد رکےت ںیہ ۔ یک ادماد رفامےت ںیہ ۔ بج کت ہک فہ دنی

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اراشدات درابب ااعشر
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ًُ َػبَّ  ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ًِ مُ َحسَّ ًُ َعكٔيٕل َع َكفٔيُّ َعِبُس اهللٔ بِ ثََيا أَبُو َعكٔيٕل الثَّ ثََيا أَبُو اليَِّْضٔ َقاَل َحسَّ َحالٕٔس إح اِلَبزَّاُر َقاَل َحسَّ

َث َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َذاَت َلِيَلٕة نَٔشائَطُ  ًِ َعائَٔظَة َقاَلِت َحسَّ وٕم َع ًِ َمِْسُ ِعٔيیِّ َع ًٔ الظَّ َحٔسیّثا َؾَكاَلٔت  َع

 ًِ ٌَ َرُجم  ٔم اَؾَة کَا ٌَّ َُخَ ٔ اَؾُة إ ٌَ َما َُخَ اَؾَة َؾَكاَل أََتِسُرو ٌَّ اِلَحٔسیَث َحٔسیُث َُخَ َ ًَّ َنأ ًُّ فٔي اِمَزأَْة ٔمِيُض ٔ ِتُط اِلح عُِذَرَة أَََسَ

 ٌَ ٔلَي اإلٔىِٔص َؾکَا ًَ األََعأجئب َؾَكاَل اليَّاُض  اِلَحاصٔلٔيَّةٔ َؾَنَهَث ؾٔيضِٔه َزصِّزا ثُهَّ َرزُّوُظ إ ُث اليَّاَض بَٔنا َرأَي ؾٔيضِٔه ٔم یَُحسِّ

ًٔ أَخٔيطٔ  َوَة َع ًٔ َُعِ ًِ صَٔظاؤ بِ ًُ یُوىَُص َع ثََيا عٔيَسی بِ ٕ َقاَل َحسَّ ًُ حُِحز ثََيا َعلٔيُّ بِ اَؾَة َحسَّ ًِ  َحٔسیُث َُخَ َوَة َع ًٔ َُعِ َعِبٔس اهللٔ بِ

ًِ َعائَٔظةَ  َوَة َع ًَّ َطيِ  َُعِ ٔ ًِ أَِخَبارٔ أَِزَوأجض ًَ ٔم ٌِ ال یَهُِتِن ٌَ أَ ٌَ َوَتَعاَقِس َة اِمَزأَّة َؾَتَعاَصِس ّئا َقاَلِت َجَلَشِت إِٔحَسي َعِْشَ

اىَٔيُة َزِوجٔي ال أَبُثُّ َؾَكاَلٔت األُولَي َزِوجٔي َلِحُه َجَنٕل َغٓثٕ َعلَي َرأِٔض َجَبٕل َوَِعٕ ال َسِضْل َؾيُرَِتَقي َوال َسنٔيْن َؾيُِيَتَكُل َقا َلٔت الثَّ

الَٔثُة َزِوجٔي اِلَعَظيَّ  ُظ أَذُِْکِ عَُحزَُظ َوبَُحَزُظ َقاَلٔت الثَّ ٌِ أَذُِْکِ ٔ ٌِ ال أََذَرُظ إ ِّي أََخاُف أَ ٔن ٌِ أَِسهُِت َخبََرُظ إ ٔ ٌِ أَىِٔلِل أُكَلَِّل َوإ ٔ ُل إ



 

 

ٌِ أَُعلَِّل َقاَلٔت الزَّابَٔعُة َزِوجٔي کََلِئل تٔضَ  ٔ ٌِ َزَخَل َؾضَٔس َوإ ٔ اَمَة ال ََحٌّ َوال َُقٌّ َوال َمَداَؾَة َوال َسآَمَة َقاَلٔت اِلَدأمَشُة َزِوجٔي إ

ٌٔ اِؿَلحَ  ٔ َـّ َوإ َب اِطَت ٌِ ََشٔ ٔ َـّ َوإ ٌِ أَکََل َل ٔ ازَٔسُة َزِوجٔي إ ا َعضَٔس َقاَلٔت الشَّ َد أَٔسَس َوال َيِشأَُل َعنَّ َـّ َوال یُوََخَ َـّ َع اِلَت َه ِْ لُٔخ ا

ٔک أَِو ؾَ  ابَٔعُة َزِوجٔي َعَيایَاُئ أَِو غََيایَاُئ كََباَقاُئ کُلُّ َزإئ َلطُ َزاْئ َطحَّ لَّٔک أَِو َجَنَع لَُک َلٔک َقاَلٔت لَٔيِعَلَه اِلَبثَّ َقاَلٔت الشَّ

أمَيُة َزِوجٔي اِلَنصُّ َمصُّ أَِرىَٕب َوالزِّیُح رٔیُح َز ِِّىَٕب َقاَلٔت ال ٔ الثَّ ٔ َعٔويُه الزََّماز ٔ كَؤیُل اليَِّحاز أسَعُة َزِوجٔي َرؾٔيُع اِلٔعَناز تَّ

 ٔ ًِ َذلٔٔک َلطُ إٔبْٔل َنث ةُ َزِوجٔي َمالْٔک َوَما َمالْٔک َمالْٔک َخيِْر ٔم ٔ َقاَلٔت اِلَعأَشَ ًَ اليَّاز یُب اِلبَِئت ٔم يَراُت اِلَنَبارٔٔک ََقٔ

َ َقلٔيم ُت اِلَنَشارٔٔح إَٔذا َسنِٔع  َة َزِوجٔي أَبُو َز ِِّٕع َوَما أَبُو َز ِِّٕع أ ًَّ َصَوالُٔک َقاَلٔت اِلَحازٔیََة َعِْشَ َُّض ًَّ أَى ٔ أَِيَك ىَاَض ًَ َػِوَت اِلنٔزَِصز

ٔلَيَّ َنِؿٔسی َوَجَسنٔي فٔي أَصِٔل غَُيِيَنةٕ  َحىٔی َؾَبَحَحِت إ َسيَّ َوبَحَّ ـُ ًِ َطِحٕه َع ًِ حُلٓٔيٕ أُذُنَيَّ َوَمأَل ٔم بَٔظٓلٕ َؾَحَعَلىٔی فٔي أَصِٔل َػضٔيٕل  ٔم

ُح أُوُّ أَبٔي ُب َؾأََتَكنَّ َز ِِّٕع َؾَنا أُوُّ أَبٔي َز ِِّٕع عُهُوُمَضا  َوأَكٔيٕم َوَزائٕٔص َوُمَيٓلٕ َؾٔعِيَسُظ أَُقوُل َؾم  أَُقبَُّح َوأَِرُقُس َؾأََتَؼبَُّح َوأََِشَ

ًُ أَبٔي َز ِِّٕع  ةٔ بِٔيُت أَبٔي َز ِِّٕع َؾَنا بِٔيُت َرَزاْح َوبَِيُتَضا َؾَشاْح ابِ َحُعطُ َنَنَشلِّ َطِلَبٕة َوُتِظبُٔعُط ذَٔراُع اِلَحَِفَ ـِ ًُ أَبٔي َز ِِّٕع َم َؾَنا ابِ

َضا ٔمِلُئ نَٔشائَٔضا َوغَِيُى َجاَرتَٔضا َجارٔیَُة أَبٔي َز ِِّٕع َؾَنا َجارٔیَُة أَ  ال َتبُثُّ َحٔسیَثَيا َتِبثٔيّثا  بٔي َز ِِّٕع أَبٔي َز ِِّٕع كَِوُع أَبٔيَضا َوكَِوُع أُمِّ

َد أَبُو َز ِِّٕع َواألَِوكَاُب تُِنَدُف َؾلَ  ُث ٔميَرَتَيا َتِيكٔيّثا َوال َتِنألُ بَِيتََيا َتِعٔظيّظا َقاَلِت ََخَ ٌٔ َلَضا َوال تَُيكِّ قَٔي اِمَزأَّة َمَعَضا َوَلَسا

َصا بٔزُمَّ  ًِ َتِحٔت َخِْصٔ ٌٔ ٔم ًٔ َیِلَعَبا ا کَاِلَؿِضَسیِ يًّ یًّا َوأََخَذ َخلِّ یًّا َرنَٔب ََشٔ اىََتئِن َؾَللََّكىٔی َوىََهَحَضا َؾَيَهِحُت َبِعَسُظ َرُجم  ََسٔ

ًِ کُلِّ َرائَٔحٕة َزِوّجا َوَقاَل کُلٔي أُوَّ َز ِِّٕع َؤميرٔي أَصَِلٔک َؾلَ  أَِعَلاىٔيطٔ َما  ِو َجَنِعُت کُلَّ َطِيٕئ َوأََراَح َعلَيَّ َنَعّنا ثَزٔیًّا َوأَِعَلانٔي ٔم

  ألُوِّ َز ِِّعٕ بََلَؼ أَِػَػَز آىَٔيةٔ أَبٔي َز ِِّٕع َقاَلِت َعائَٔظُة َؾَكاَل لٔي َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ُنِيُت َلٔک َنأَبٔي َز ِِّٕع 

رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل اہنع یتہک ںیہ ہک اکی رمہبت وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےنپ رھگ فاولں وک اکی  ہص انسای اکی 

وعرت ےن اہک ہی  ہص ریحت افر بجعت ںیم ابلکل رخاہف ےک وصقں اسیج ےہ )رعب ںیم رخاہف ےک ےصق رضب الثمل ےھت( وضحر 

رایتف رفامای ہک اجیتن یھب وہ رخاہف اک الص  ہص ایک اھت؟ رخاہف ونب ذعرہ اک اکی صخش اھت سج وک انجت  ےڑ ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن د

رک ےل ےئگ ےھت۔ اکی رعہص کت اوہنں ےن اس وک اےنپ اپس راھک رھپ ولوگں ںیم وھچڑ ےئگ۔ فاہں ےک زامہن تماؾ ےک اجعابئت فہ 

اس ےک دعب ےس ول  رہ ریحت ازیگن ےصق وک دحثی رخاہف ےنہک ےگل۔ رضحت اعہشئ ولوگں ےس لقن رکات اھت وت فہ ریحتم وہےت ےھت 

ںی ھچک ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک اکی رمہبت ایگرہ وعرںیت ہی اعمدہہ رک ےک ںیھٹیب ہک اےنپ اےنپ صافدن اک وپرا وپرا احؽ اچس اچس ایبؿ رک د

اناکرہ دےلب افٹن ےک وگتش یک رطح ےہ )وگای ابلکل وگتش اک اکی  اڑا اپھچںیئ یگ ںیہن اکی وعرت اؿ ںیم ےس وبیل ہک ریما صافدن 



 

 

ےہ سج ںیم زدنیگ ابیق یہ ںیہن ریہ افر وگتش یھب افٹن اک وج زایدہ رموغب یھب ںیہن وہات( افر وگتش یھب تخس دوشار سگار اہپڑ 

وہ افر ہن فہ وگتش ااسی ےہ ہک اس یک فہج ےس وس دتق یک وچیٹ رپ راھک وہ ہک ہن اہپڑ اک راہتس لہس ےہ سج یک فہج ےس فاہں ڑچانھ نکمم 

اتاھ رک اس ےک ااترےن یک وکشش یہ یک اجےئ افر اس وک اایتخر ایک یہ اجےئ ۔ دفرسی وبیل )ہک ںیم اےنپ صافدن یک ابت وہکں وت ایک 

صاہمت اک ذرک ںیہن ارگ وہکں وت وہکں ؟ اس ےک قلعتم ھچک کس  ںیہن یتکس( ےھجم ہی ڈر ےہ ہک ارگ اس ےک ویعب رشفع رکفں وت رھپ 

اظرہی افر ابینط ویعب بس یہ وہکں ۔ رسیتی وبیل ہک ریما صافدن مل ڈگنیھ ےہ ینعی تہب زایدہ ےبمل دق اک آدیم ےہ، ارگ ںیم یھبک یسک 

یک رطح دتعمؽ زماج  ابت رپ وبؽ ڑپفں وت وفراً الطؼ، افر پچ روہں وت اَد ر یکٹل روہں ۔ وچیھت ےن اہک ہک ریما صافدن اہتہم یک رات

 ےہ، ہن رگؾ ےہ، ہن ڈنھٹا ہن اس ےس یسک اک وخػ ےہ ہن المؽ۔ اپوچنںی ےن اہک ہک ریما صافدن بج رھگ ںیم آات ےہ وت اتیچ نب اجات ےہ افر

رگ اھکات ےہ وت بج ابرہ اجات ےہ وت ریش نب اجات ےہ افر وج ھچک رھگ ںیم وہات ےہ اس یک اقیقحتت ںیہن رکات۔ یٹھچ وبیل ہک ریما صافدن ا

بس اٹمن داتی ےہ افر بج اتیپ ےہ وت بس ڑچاھ اجات ےہ بج اتٹیل ےہ وت االیک یہ اڑپے ںیم ٹپل اجات ےہ ریمی رطػ اہھت یھب ںیہن 

ڑباھات سج ےس ریمی رپادنگیگ ولعمؾ وہ ےکس۔ اسوتںی ےنہک یگل ہک ریما صافدن تبحص ےس اعزج انرمد افر اانت  ے فوقػ ہک ابت یھب 

رکےہ ا، داین ںیم وکیئ امیبری یسک ںیم وہیگ فہ اس ںیم وموجد ےہ۔ االخؼ اےسی ہک ریما رس نوھڑ دے ای دبؿ زیمخ رکدے ای دفونں ںیہن 

یہ رک سگرے۔ آوھٹںی ےن اہک ہک ریما صافدن وھچےن ںیم رخوگش یک رطح رنؾ ےہ افر وخوبش ںیم زرفعاؿ یک رطح اتکہم وہا ےہ۔ 

رعیف ااشلؿ ڑبا امہمؿ وناز افےچن اکمؿ فاال ڑبی راھک فاال ےہ دراز دق فاال ےہ اس اک اکمؿ سلجم افر داراوشملرہ ونںی ےن اہک ہک ریما صافدن 

ےک رقت  ےہ۔ دوسںی ےن اہک ہک ریما صافدن امکل ےہ امکل اک ایک احؽ ایبؿ رکفں فہ اؿ بس ےس وج اب کت یسک ےن رعتفی یک ےہ 

وں ےس وج ںیم ایبؿ رکفں 

 

 
یگ، تہب یہ زایدہ اقلب رعتفی ےہ۔ اس ےک افٹن رثکبت ںیہ وج ارثک اکمؿ ےک رقت  ای اؿ بس رعتی

اھٹبےئ اجےت ںیہ ۔ رچااگہ ںیم رچےن ےک ےئل مک اجےت ںیہ فہ افٹن بج ابہج یک آفاز ےتنس ںیہ وت ھجمس ےتیل ںیہ ہک اب الہتک اک فتق 

 زرع یک ایک رعتفی رکفں ؟ زویرفں ےس ریمے اکؿ  اکھ د ےی، آایگ۔ ایگروہںی وعرت اؾ زرہع ےن اہک ریما صافدن اوبزرع اھت۔ اوب

 ےھجم ااسی وخش ف رخؾ راتھک اھت ہک ںیم وخد دنسپی افر بجع ںیم اےنپ آپ وک یلھب ےنگل

ہ

یگل،  )افر الھک الھک رک رچیب یس ریمے ابزف رپ رکدی 

ویں رپ سگارہ رکےت ےھت افر فاہں ےس اےسی وخاؽ ےھجم اس ےن اےسی اکی رغت  رھگاہن ےس اپای اھت وج ڑبی یگنت ےک اسھت دنچ رکب

صادناؿ ںیم ےل آای اھت نج ےک اہیں وھگڑے افٹن یتیھک ےک لیب افر اسکؿ ےھت، )ینعی رہ مسق یک رثفت وموجد یھت اؿ بس ےک 

وکیئ اگج ںیہن ےہ ا اھت، اھکےن العفہ( اس یک وخش یقلخ ہک ریمی یسک ابت رپ یھب ےھجم  سا ںیہن اتہک اھت، ںیم دؿ ڑچےھ کت وسےت ریتہ وت 

ےنیپ ںیم ایسی یہ فتعس ہک ںیم ریس وہ رک وھچڑ دیتی یھت )افر رک  ہن وہات اھت( اوب زرع یک امں )ریمی وخش دانم( الھب اس یک ایک 

وعروتں یک  رعتفی رکفں اس ےک ڑبے ڑبے  سف  ہشیمہ رھب وپر رےتہ ےھت۔ اس اک اکمؿ اہنتی فعیس اھت، )ینعی امدلار یھب یھت افر

اعدت ےک وماقف لیخب یھب ںیہن ۔ اس ےئل اکمؿ یک فتعس ےس امہمونں یک رثکت رماد یل اجیت ےہ( اوب زرع اک ہ اٹ الھب اس اک ایک انہک 



 

 

ح ےس فہ یھب ونر یلع ونر ااسی التپ دالب رھچریے دبؿ اک ہک اس ےک وسےن اک ہصح )ینعی یلسپ فہریہ( یتس وہیئ ینہٹ ای یتس وہیئ ولتار یک رط

ابرکی رکبی ےک ہچب اک اکی دتس اس ےک ٹیپ رھبےن ےک ےئل اکیف )ینعی اہبدر ےک وسےن ےک ےئل ےبمل وچڑے ااظتنامت یک 

رضفرت ہن یھت۔ اپس ںاہن زدنیگ ذرا یس ہگج ںیم وھتڑا تہب ٹیل ںای، ایس رطح اھکےن ںیم یھب ک رصت رگم اہبدری ےک انمبس وگتش 

(۔ اوب زرع یک یٹیب الھب اس یک ایک ابت امں یک اتدعبار، ابپ یک رفامربندار، ومیٹ اتزی وسنک یک نلج یک ذغا یھت ےک دف اچر  اڑے اس

یھت )ینعی وسنک وک اس ےک امکالت ےس نلج دیپا وہ رعب ںیم رمد ےک ےئل رھچریا وہان افر وعرت ےک ےئل ومیٹ اتزی وہان دممفح 

اتبؤں ، امہرے رھگ یک ابت یھبک یھب ابرہ اج رک ہن یتہک یھت، اھکےن کت یک زیچ یھب  ے اج امشر ایک اجات( اوبزرع یک ابدنی اک یھب ایک امکؽ 

ااجزت رخچ ہن رکیت یھت۔ رھگ ںیم وکڑا ابکڑ ںیہن وہےن دیتی یھت۔ اکمؿ وک اصػ افشػ ریتھک یھت، امہری ہی اح ت یھت ہک فطل 

ےئ اج رےہ ےھت، اوبزرع رھگ ےس الکن۔ راہتس ںیم اکی ےس دؿ سگر رےہ ےھت ہک اکی دؿ حبص ےک فتق بج دفدھ ےک  سف  ولب

وعرت ڑپی وہیئ یلم سج یک رمک ےک ےچین ےتیچ  ےسی دف ےچب اانرفں ےس لیھک رےہ ےھت، )ےتیچ ےک اسھت ہیبشت لیھک وکد ںیم ےہ افر 

ً اانر رماد ںیہ ہک اؿ وک ڑلاکھ رک لیھک رےہ ےھت، ای دف اانرفں ےس اس وعر

 

قی قة
ت ےک اتسپؿ رماد ںیہ( سپ فہ ھچک اانرفں ےس ای وتح

ایسی دنسپ آیئ ہک ےھجم الطؼ دے دی افر اس ےس اکنح رکںای، )الطؼ اس ےئل دی ہک وسنک وہےن یک فہج ےس اس وک رجن ہن وہ افر اس 

ےک یک فہج ےس ےھجم الطؼ دےنی ےس اس ےک دؽ ںیم اوب زرع یک فتعق وہاجےئ( اکی رفاتی ںیم ےہ ہک اس ےس اکنح رک ںای اکنح 

دعب فہ ےھجم الطؼ دےنی رپ ارصار رکیت ریہ، آرخ ےھجم الطؼ دے دی، اس ےک دعب ںیم ےن اکی افر رسدار رشفی آدیم ےس اکنح 

رکںای وج وسہشار ےہ افر ہپس رگ ےہ، اس ےن ےھجم ڑبی ںیتمعن دںی افر رہ مسق ےک اجونر افٹن، اگےئ، رکبی فہریہ فہریہ رہ زیچ ںیم ےس 

ن کہ ںیم وج اچےہ جیھب دے نکیل ابت ہی ےہ ہک ارگ ںیم اس یک اکی اکی وجڑا ےھجم د
م
ای افر ہی یھب اہک ہک اؾ زرع وخد یھب اھک افر اےنپ 

اسری اطعؤں وک عمج رکفں بت اوبزرع یک وھچیٹ ےس وھچیٹ اطع ےک  سا س ںیہن ےہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک وضحر 

انس رک ھجم ےس ہی اراشد رفامای ہک ںیم یھب ریتے ےئل ااسی یہ وہں اسیج ہک اوبزرع اؾ زرع ےک ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہی  ہص 

 فاےطس ۔

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

  

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک وسےن اک ذرک

 ملس یک ریست اک ایبؿوضحر یلص اہلل ہیلع ف :   ابب



 

 

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک وسےن اک ذرک
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ًِ أَ  ائٔيُل َع ثََيا إَِٔسَ ًُ َمِضٔسٓيٕ َقاَل َحسَّ ًٔ بِ ثََيا َعِبُس الزَِّحَن َّی َقاَل َحسَّ ًُ اِلُنَثى ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ ًِ َعِبٔس اهللٔ بِ بٔي إِٔسَحاَم َع

 ًٔ طُ اِليُِنىَی َتِحَت َخ  َیزٔیَس َع َحَعطُ َوَؿَع َنؿَّ ـِ ٌَ إَٔذا أََخَذ َم ٌَّ الئَّيیَّ ػلي اهلل عليط وسله کَا ًٔ َعازٕٔب أَ ًٔ اِلبََرأئ بِ ظٔ األَیَِن سِّ

ثََيا عَ  َّی َقاَل َحسَّ ًُ اِلُنَثى ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َوَقاَل َربِّ قٔىٔی َعَذابََک یَِوَو َتِبَعُث عَٔباَزَک َحسَّ ائٔيُل َع ثََيا إَِٔسَ ًٔ َقاَل َحسَّ ِبُس الزَِّحَن

ًِ َعِبٔس اهللٔ ٔمِثَلُط َوَقاَل یَِوَو َتِحَنُع عَٔباَزَک  ًِ أَبٔي عُبَِيَسَة َع  أَبٔي إِٔسَحاَم َع

داںیئ راسخر ےک  رضحت  ساء ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس سج فتق آراؾ رفامےت ےھت وت اانپ داایں اہھت

 اے اہلل ےھجم تماتم ےک دؿ اےنپ ذعاب ےس اچبویئ۔
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 ےچین رےتھک ےھت افر ہی داع ڑپےتھ ر
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  فملس یک ریست اک ایبؿوضحر یلص اہلل ہیلع :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک وسےن اک ذرک
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 ًٔ ًِ َعِبسٔ اِلَنلٔٔک بِ ٌُ َع ثََيا ُسِؿَيا أم َقاَل َحسَّ ثََيا َعِبُس الزَّزَّ ٌَ َقاَل َحسَّ ًُ غَِيم  ثََيا َمِحُنوزُ بِ إغ َحسَّ ًٔ َٔحَ ًِ رٔبِعٔيِّ بِ ٕ َع عَُنيِر

أططٔ َقاَل ال ٔلَي َّٔرَ ٌَ الئَّيیُّ ػلي اهلل عليط وسله إَٔذا أََوي إ ًِ حَُذِيَؿَة َقاَل کَا لَُّضهَّ بٔاِسنَٔک أَُموُت َوأَِحَيا َوإَٔذا اِستَِيَكَى َقاَل َع

 اِلَحِنُس ِهَّلِل الَّٔذي أَِحَياىّا َبِعَسَما أََماَتَيا َوإَٔلِيطٔ اليُُّظوُر 
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ْح َ  اے اہلل ںیم  ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس بج رتسب رپ ےتٹیل، ا
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ق ریتے یہ انؾ ےس رمات )وسات( افر ریتے یہ انؾ ےس زدنہ وہں اگ۔ )وس رک اوھٹں اگ( افر بج اجےتگ وت ہی داعڑپےتھ ا

 امتؾ رعتںیفی اہلل ش  الجہل ےک ےئل ںیہ سج ےن ومت ےک
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 دعب زدنیگ اطع رفامیئ افر ایس اپک ذات یک أ



 

 

 رطػ تماتم ںیم ولانٹ ےہ ۔
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 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک وسےن اک ذرک

     240    حسیث 

 ًِ ًٔ الزُّصِزٔيِّ َع ًِ عَُكِيٕل أَُراُظ َع اَلَة َع ـَ ًُ َؾ ُل بِ َـّ ثََيا اِلُنَؿ ًُ َسٔعيٕس َقاَل َحسَّ ثََيا ُقتَِيَبُة بِ ٌَ َحسَّ ًِ َعائَٔظَة َقاَلِت کَا َوَة َع َُعِ

أططٔ کُلَّ َلِيَلٕة َجَنَع َن  ٔلَي َّٔرَ أَ ؾٔيضَٔنا ُقِل صَُو اهللُ أََحْس َو ُقِل َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله إَٔذا أََوي إ ِيطٔ َؾَيَؿَث ؾٔيضَٔنا َوََقَ ؿَّ

ٔ یَِبَسأُ بٔضَٔنا ًِ َجَشٔسظ ًِ  أَعُوذُ بَٔزبِّ اِلَؿَلٔل َو ُقِل أَعُوذُ بَٔزبِّ اليَّأض ثُهَّ َمَشَح بٔضَٔنا َما اِسَتَلاَع ٔم َرأَِسُط َوَوِجَضُط َوَما أَِقَبَل ٔم

ٔ َيِؼ   َيُع َذلَٔک ثمَ َث َمزَّإت َجَشٔسظ

رطح رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس رہ ابشہن بج رتسب رپ ےتٹیل وت دفونں اہوھتں وک داع امےنگن یک 

ں  ںاں اہھت اجات ریھپ ںای الم رک اؿ رپ دؾ رفامےت ےھت افر وسرہ االخص افر وعمذنیت نیت رمہبت ڑپھ رک امتؾ دبؿ رپ رس ےس اپؤں کت  ںا

 رکےت ےھت نیت رمہتب اےسی یہ رکےت، رس ےس ادتبا رفامےت افر رھپ ہنم افر دبؿ اک االگ ہصح رھپ ہیقب دبؿ۔

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

  

  ایبؿوضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک وسےن اک ذرک
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ًِ َسَلَنةَ  ٌُ َع ثََيا ُسِؿَيا ًُ َمِضٔسٓيٕ َقاَل َحسَّ ًٔ بِ ثََيا َعِبُس الزَِّحَن إر َقاَل َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َحسَّ یِٕب َع ًِ ُْکَ ًٔ ُنَضيٕل َع  بِ



 

 

ٌَّ َرُسوَل  ًٔ َعبَّإض أَ ٔ َؾَكاَو ابِ م ة ٌَ إَٔذا ىَاَو َنَؿَذ َؾأََتاُظ بمٔ ْل َؾآَذىَُط بٔالؼَّ َّی َنَؿَذ َوکَا اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ىَاَو َحً

ْة  ِ َوفٔي اِلَحسٔیٔث قٔؼَّ أ َّي َوَلِه یََتَوؿَّ  َوَػل

وسےئ افر رخاےٹ ےنیل ےگل۔ وضحر  رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اکی رمہبت

ادقس یلص اہلل ہیلع یک ہی اعدِت رشہفی یھت ہک بج وسےت رخاےٹ ےتیل ےھت۔ سپ رضحت البؽ ریض اہلل ہنع ےن آ رک ایتری امنز یک 

 االطع دی وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس رشتفی ےل ےئگ افر امنز ڑپاھیئ فوض ںیہن ایک۔ اس دحثی ںیم اکی  ہص یھب ےہ۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک وسےن اک ذرک

     242    حسیث 

ثََيا َعؿَّ  ًُ َمِيُؼوٕر َقاَل َحسَّ ثََيا إِٔسَحاُم بِ ٌَّ َرُسوَل اهللٔ َحسَّ ًٔ َمالٕٔک أَ ًِ أَىَٔص بِ ًِ ثَابٕٔت َع ًُ َسَلَنَة َع ازُ بِ ثََيا َحنَّ ٌُ َقاَل َحسَّ ا

أططٔ َقاَل اِلَحِنُس ِهَّلِل الَّٔذي أَكَِعَنَيا َوَسَكاىَا َوَنَؿاىَا َوآَوا ٔلَي َّٔرَ ٌَ إَٔذا أََوي إ ًِ ال کَافٔيَ ػلي اهلل عليط وسله کَا َلطُ َوال  ىَا َؾَهِه ٔمنَّ
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ذِق رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس بج اےنپ رتسب رپ رشتفی الےت وت ہی داع ڑپےتھ۔ ا
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ہلل ش  الجہل امع وناہل ےک ےئل ںیہ سج ےن مکش ریس رفامای افر أ

ریساب ایک افر امہری امہمت ےک ےئل وخد افکتی رفامیئ افر وسےن ےک ےئل اکھٹہن رمتمح رفامای تہب ےس ول  اےسی ںیہ نج وک ہن وکیئ 

 افکتی رکےن فاال ےہ افر ہن وکیئ اکھٹہن دےنی فاال ےہ ۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک وسےن اک ذرک

     243    حسیث 

ٕس اِلُحَزیِزٔيُّ َقاَل  ًُ ُمَحنَّ ثََيا اِلُحَشيُِن بِ ًٔ  َحسَّ ًِ بََِکٔ بِ ًِ حَُنِيٕس َع ًُ َسَلَنَة َع ازُ بِ ثََيا َحنَّ ٕب َقاَل َحسَّ ًُ ََحِ ٌُ بِ ثََيا ُسَلمِْيَ َحسَّ

ٌَ إَٔذا ٌَّ الئَّيیَّ ػلي اهلل عليط وسله کَا ًِ أَبٔي َقَتاَزَة أَ ًٔ َربَإح َع ًِ َعِبسٔ اهللٔ بِ َض بَٔلِيٕل اِؿَلحَ  َعِبٔس اهللٔ اِلُنزَنٔيِّ َع َع َعلَي ََعَّ

طٔ  ِبٔح َنَؼَب ذَٔراَعطُ َوَوَؿَع َرأَِسطُ َعلَي َنؿِّ َض ُقبَِيَل الؼُّ ًٔ َوإَٔذا ََعَّ طٔ األَیَِن  ٔطكِّ

اوباتقدة ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس )رفس ںیم رات وک ےنلچ ےک دعب( ارگ اریخ بش ںیم ھچک 

 وسریے یسک ہگج ڑپاؤ ڈاےتل وت داںیئ رکفٹ ٹیل رک آراؾ رفامےت افر ارگ حبص ےک فتق رہھٹان وہات وت اانپ داایں ابزف ڑھکا رکےت افر اہھت

 رک آراؾ رفام ےتیل۔رپ رس رھک 

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ابعدت اک ذرک

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ابعدت اک ذرک

     244    حسیث 

ًٔ اِلُنػٔيَحسَّ  ًٔ عمٔ َقَة َع ٔ بِ ًِ زٔیَاز ثََيا أَبُو َعَواىََة َع ٕ َقاال َحسَّ ًُ ُمَعاذ ًُ َسٔعيٕس َوبِْٔشُ بِ َّي ثََيا ُقتَِيَبُة بِ ًٔ ُطِعَبَة َقاَل َػل ٔ بِ َرة

ـُ َصَذا َو  َّی اىَِتَؿَدِت َقَسَماُظ َؾكٔيَل َلُط أََتَتکَلَّ ًِ َذىِبَٔک َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َحً َو ٔم َقِس غَََفَ اهللُ َلَک َما َتَكسَّ

ٌُ َعِبّسا َطهُوّرا َ َقاَل أََؾم  أَُنو
 َوَما َتأََخَّ

ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اس دقر یبمل ںیلفن ڑپےتھ ےھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک 

احصہب ریض اہلل مہنع ےن رعض ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اس دقر تقشم  سداتش رکےت ںیہ  دقؾ ابمرک فرؾ رک ےئگ ےھت۔



 

 

احالہکن ت  اعتٰیل ش  اشہن ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک افؽ ف آرخ ےک بس انگہ شخب د ےی ںیہ ۔ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس 

 اانت ااعنؾ رفامای( وت ایک ںیم اس اک رکش ادا ہن رکفں ؟۔ےن اراشد رفامای ) ہک بج ت  اعتٰیل ش  اشہن ےن ھجم رپ 

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ابعدت اک ذرک

     245    حسیث 

 َ ث ًِ أَبٔي َس َحسَّ ًٔ َعِنزٕو َع ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ًُ ُموَسی َع ُل بِ ـِ ثََيا اِلَؿ یِٕث َقاَل َحسَّ ًُ َُحَ إر اِلُحَشيُِن بِ ًِ أَبٔي صَُزیَِزَة َقاَل َيا أَبُو َعنَّ َلَنَة َع

َّی َتزَٔو َقَسَماُظ َقاَل َؾكٔيَل َلُط أََتؿِ  ِّي َحً ٌَ َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ُيَؼل ٌَّ اهلَل َتَعالَي َقِس کَا َعُل َصَذا َوَقِس َجائََک أَ

ٌُ َعِبّسا َطهُوّرا َ َقاَل أََؾم  أَُنو
ًِ َذىِبَٔک َوَما َتأََخَّ َو ٔم  غَََفَ َلَک َما َتَكسَّ

فرؾ وہ اجات اھت رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اس درہج ونالف ڑپاھ رکےت ےھت ہک اپؤں رپ 

یسک ےن رعض ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس رپ اےلگ ےلھچپ بس انگوہں یک اعمیف یک اشبرت انزؽ وہ یکچ ےہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع 

 فملس اس درہج ویکں تقشم  سداتش رفامےت ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ںیم رکش سگار دنبہ ہن ونبں ؟۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ابعدت اک ذرک

     246    حسیث 

ًُ عٔيَسی ثََيا َعِمِّ َیِحٌَی بِ ًٔ الزَِّملٔيُّ َقاَل َحسَّ ًٔ َعِبٔس الزَِّحَن ًٔ عٔيَسی بِ ٌَ بِ ًُ عُِثَنا ثََيا عٔيَسی بِ ًِ  َحسَّ ًٔ األَِعَنٔع َع الزَِّملٔيُّ َع

 ِّ ٌَ َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َيُكوُو ُيَؼل ًِ أَبٔي صَُزیَِزَة َقاَل کَا َّی َتِيَتٔؿَذ َقَسَماُظ َؾُيَكاُل َلطُ َیا َرُسوَل أَبٔي َػالٕٔح َع ي َحً



 

 

ٌُ َعِبّسا َطهُ  َ َقاَل أََؾم  أَُنو
ًِ َذىِبَٔک َوَما َتأََخَّ َو ٔم  وّرااهللٔ َتِؿَعُل صََذا َوَقِس غَََفَ اهللُ َلَک َما َتَكسَّ

 رعض ایک ایگ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اینت وطلی اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس یہ رمفی ےہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےس

امنز ڑپےتھ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک دقؾ ابمرک فرؾ رک آےت آپ یلص اہلل ےس رعض ایک ایگ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اینت 

 فملس ےن اراشد رفامای ایک ںیم وطلی امنز ڑپےتھ ںیہ احالہکن آپ ےک بس اےلگ افر ےلھچپ انگہ اعمػ وہ ےکچ ںیہ ۔ آپ یلص اہلل ہیلع

 رکش سگار دنبہ ہن ونبں ؟۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ابعدت اک ذرک

     247    حسیث 

 َ ث َ َحسَّ ًٔ األ ًِ أَبٔي إِٔسَحاَم َع ثََيا ُطِعَبُة َع ًُ َجِعََفٕ َقاَل َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َقاَل َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ًٔ َیزٔیَس َقاَل َيا ُمَحنَّ ٔ بِ ِسَوز

ٌَ یََياُو أَوَّ  ًِ َػم ةٔ َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله بٔاللَِّئل َؾَكاَلِت کَا ًَ َسأَِلُت َعائَٔظَة َع ٌَ ٔم َل اللَِّئل ثُهَّ َيُكوُو َؾإَٔذا کَا

 ٌِ ٔ ٌَ َوثََب َؾإ ٌَ َلطُ َحاَجْة أََلهَّ بٔأَصِلٔطٔ َؾإَٔذا َسنَٔع األََذا اَططُ َؾإَٔذا کَا َْحٔ أَِوَتَز ثُهَّ أَتَي َّٔرَ ًَ اِلَنأئ  الشَّ ٌَ ُجيُّبا أََؾاَق َعَلِيطٔ ٔم کَا

م  ٔلَي الؼَّ َد إ أَ َوََخَ ٔ َوإأل َتَوؿَّ  ة

اوسد ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک رات یک امنز ینعی دجہت افر 

ء فرت ےک قلعتم ااسفتسر ایک ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اک ایک ومعمؽ اھت اوہنں ےن رفامای ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس )اشع

 امنز ےک دعب( بش ےک فصن افؽ ںیم ارتساتح رفامےت ےھت اس ےک دعب دجہت ڑپےتھ ےھت۔ اہیں کت ہک اریخ بش وہاجیت بت یک

فرت ڑپےتھ۔ اس ےک دعب اےنپ رتسب رپ رشتفی ےل آےت۔ ارگ رتبغ وہیت وت الہ ےک اپس رشتفی ےل اجےت ینعی تبحص رکےت رھپ 

 یک رضفرت وہیت وت لسغ رفامےت فرہن فوض رفام رک امنز ےک ےئل رشتفی ےل اجےت۔حبص یک اذاؿ ےک دعب وفراً اھٹ رک ارگ لسغ 

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



 

 

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ابعدت اک ذرک

     248    حسیث 

ًُ ُموَسی األَِنَؼارٔيُّ َقاَل َحسَّ  ثََيا إِٔسَحاُم بِ ًٔ أَىَٕص (ح) َوَحسَّ ًِ َمالٔٔک بِ ًُ َسٔعيٕس َع ثََيا ُقتَِيَبُة بِ ًِ َمالٕٔک َحسَّ ًْ َع ثََيا َمِع

َّطُ بَ  َُّط أَِخبََرُظ أَى ًٔ َعبَّإض أَى ًٔ ابِ یِٕب َع ًِ ُْکَ ٌَ َع ًٔ ُسَلمِْيَ َمَة بِ ًِ َمِْخَ اَت عِٔيَس َمِيُنوىََة َوهَٔي َخاَلُتُط َقاَل َؾاِؿَلَحِعُت فٔي َع

َّی ٔ َواِؿَلَحَع َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله فٔي كُولَٔضا َؾَياَو َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َحً ٔق اِلؤَساَزة إَٔذا  ََعِ

ـَ اللَِّيُل أَِو َقِبَلطُ بَٔكلٔيٕل أَِو َبِعَسُظ بٔ  ًِ اىَِتَؼ ِوَو َع َكلٔيٕل َؾاِستَِيَكَى َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َؾَحَعَل یَِنَشُح اليَّ

ًٕٓ ُمَعلَّٕل َؾَتَوؿَّ  ٔلَي َط ٌَ ثُهَّ َقاَو إ ٔ آٔل عِٔنَزا ًِ ُسوَرة َ اِلَعِْشَ اآلیَأت اِلَدَواتٔيَه ٔم أ ًَ اِلُوُؿوَئ ثُهَّ َوِجضٔطٔ ثُهَّ ََقَ َ ٔمِيَضا َؾأَِحَش أ

ٔلَي َجِيبٔطٔ َؾَوَؿَع َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله یََسُظ اِلُينِ َقا ًُ َعبَّإض َؾُكِنُت إ ِّي َقاَل َعِبُس اهللٔ بِ ىَی َعلَي َرأِٔسی ثُهَّ َو ُيَؼل

َّي َرِنَعَتئِن ثُهَّ َرِنَعَتئِن ثُهَّ َرِنَعَتئِن ثُهَّ َر  ًْ أََخَذ بٔأُذُنٔي اِليُِنىَی َؾَؿَتَلَضا َؾَؼل ِنَعَتئِن ثُهَّ َرِنَعَتئِن ثُهَّ َرِنَعَتئِن َقاَل َمِع

َّي َرِنَعَتئِن َخٔؿيَؿَتئِن ثُهَّ ََخَ  ٌُ َؾَكاَو َؾَؼل َّی َجائَُط اِلُنَؤذِّ ِبَح ٔستَّ َمزَّإت ثُهَّ أَِوَتَز ثُهَّ اِؿَلَحَع َحً َّي الؼُّ  َد َؾَؼل

 اکی رات )ڑل نپ ںیم( اینپ صاہل رضحت نومیہن )اؾ اوملنینم ریض اہلل اہنع( رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم

ےک اہیں وسای۔ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس افر اؿ ےک الہ ہیکت ےک وطالین ہصح رپ رس رےھک وہےئ ےھت افر ںیم ہیکت ےک وچڑایئ 

اک رتہمج رفامای ےہ نکیل بج ہک ظفل اک الص رتہمج ہیکت  رپ رس رےھک وہےئ اھت )اقیض ایعض فہریہ رضحات ےن اجبےئ ہیکت ےک رتسبے

ہلل یہ ےہ افر ہیکت رماد ےنیل ںیم وکیئ دعُب یھب ںیہن وت رھپ رتسب رماد ےنیل یک رضفرت ںیہن ےہ ہک الثم ہیکت ابملیئ رپ وضحر ادقس یلص ا

ےک وچڑاؿ رپ رس رھک رک )ینعی ہلبق یک رطػ رس ہیلع فملس رس ابمرک رھک رک ہلبق یک رطػ ہنم رک ےک ٹیل ےئگ افر انب ابعس ہیکت 

رھک رک ٹیل ےئگ وہں( وضحر ادقس یلص اہلل )اینپ اہیلہ ےس وھتڑی ابںیت رفامےن ےک دعب( وس ےئگ افر رقتًابی وس ےئگ افر رقتابی فصن 

 دفر رفامےن ےگل افر رھپ وسرة آؽ رات وہےن رپ ای اس ےس ھچک ےلہپ دیبار وہےئ افر اےنپ رہچہ ابمرک رپ اہھت ریھپ رک دنین ےک آاثر وک

رمعاؿ ےک اریخ روکع اؿ یف قلخ اومسلات فاالرض وک التفت رفامای )املعء ےتہک ںیہ ہک اجےنگ ےک دعب وھتڑا اس رقآؿ رشفی ڑپھ انیل 

ا وہا کٹل راہ اھت اچےئہ ہک اس ےس اشنط دیپا وہات ےہ افر اؿ آایت اک ڑپانھ بحتسم ےہ( اس ےک دعب زیکشمہ یک رطػ وج اپین ےس رھب



 

 

رشتفی ےل ےئگ افر اس ےس ) سف  ںیم اپین ےل رک( فوض ایک افر امنز یک تین ابدنھ یل۔ انب ابعس ریض اہلل امہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم یھب 

 فوض رک ےک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک )ابںیئ اجبن(  سا س ڑھکا وہایگ، وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن )اس ےئل ہک

دتقمی وک داںیئ اجبن ڑھکا وہان اچےئہ( ریمے رس رپ دتس ابمرک رھک رک ریما اکؿ رمفڑا )ہیبنت ےک ےئل ااسی ایک وہ افر اکی رفاتی 

ہک ںیم ےہ ہک افےنھگن اگل وت وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن ریما اکؿ  ےڑا( اکی رفاتی ںیم ےہ ہک اکؿ  ےڑ رک داںیئ اجبن وک اچنیھک ات

وماقف اامؾ ےک داںیئ اجبن ڑھکے وہاجںیئ رھپ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس دف دف رتعک ڑپےتھ رےہ۔ نعم ریض اہلل  تنس ےک

ہنع وج اس ےک رافی ںیہ فہ ےتہک ںیہ ہک ھچ رمہبت وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن دف دف رتعک ڑپیھ وہیگ۔ الم یلع اقری ےن اھکل 

 
ح
 اہلل ہیلع ےک زندکی دجہت یک ابرہ رںیتعک ںیہ( رھپ فرت ڑپھ رک ٹیل ےئگ حبص امنز ےک ےئل بج البؽ ےہ ہک اامؾ امظع اوب ہفینح ر

 

مة

 ےس ڑپھ رک حبص یک امنز ےک ےئل رشتفی ےل ےئگ ۔ البےن آےئ وت دف رتعک تنس ک رصت رقات

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ابعدت اک ذرک

     249    حسیث 

ًٔ َعبَّ  ًٔ ابِ ًِ أَبٔي َجِنَزَة َع ًِ ُطِعَبَة َع ثََيا َونٔيْع َع ًُ اِلَعم ٔئ َقاَل َحسَّ ُس بِ یِٕب ُمَحنَّ ثََيا أَبُو ُْکَ ٌَ الئَّيیُّ ػلي اهلل َحسَّ إض َقاَل کَا

َة َرِنَعّة  ًَ اللَِّئل ثمَ َث َعِْشَ ِّي ٔم  عليط وسله ُيَؼل

  ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس دجہت )عم فرت یھبک( ریتہ رتعک ڑپاھ رکےت ےھت۔رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ابعدت اک ذرک



 

 

     250    حسیث 

ًِ َسِعٔس بِ  ًٔ أَِوفَي َع ًِ ُز َِّاَرَة بِ ًِ َقَتاَزَة َع ثََيا أَبُو َعَواىََة َع ًُ َسٔعيٕس َقاَل َحسَّ ثََيا ُقتَِيَبُة بِ ٌَّ الئَّيیَّ َحسَّ ًِ َعائَٔظَة أَ ًٔ صَٔظاوٕ َع

ٌَ إَٔذا  َة ػلي اهلل عليط وسله کَا ًَ اليََّضارٔ ثِٔيًَِی َعِْشَ َّي ٔم ًِ َذلَٔک اليَِّوُو أَِو َغَلبَِتطُ َعِيَياُظ َػل َلِه ُيَؼلِّ بٔاللَِّئل َمَيَعطُ ٔم

 َرِنَعّة 

رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل بج یھبک یسک اعرض یک فہج ےس رات وک دجہت ںیہن ڑپھ ےتکس ےھت وت دؿ 

 اچتش ےک فتق ابرہ رںیتعک ڑپھ ںای رکےت ےھت۔ ںیم

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ابعدت اک ذرک

     251    حسیث 

ُس  ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔي صُ  َحسَّ ًَ َع ًٔ ٔسيرٔی ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ٌَ َع ا ًَ َحشَّ ًِ صَٔظاوٕ َيِعىٔی ابِ ثََيا أَبُو أَُساَمَة َع ًُ اِلَعم ٔئ َقاَل َحسَّ ًٔ بِ َزیَِزَة َع

ًَ اللَِّئل َؾِلَيِؿتَتِٔح َػم َتُط بٔزَِنَعَتئِن َخ   ٔؿيَؿَتئِن الئَّيیِّ ػلي اهلل عليط وسله َقاَل إَٔذا َقاَو أََحُسُنِه ٔم

رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہی اراشد رفامای ہک بج رات وک دجہت ےک ےئل اوھٹ وت 

 رشفع ںیم افؽ دف ک رصت رںیتعک ڑپھ ول۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ابعدت اک ذرک



 

 

     252    حسیث 

ًْ قَ  ثََيا َمِع ًُ ُموَسی َقاَل َحسَّ ثََيا إِٔسَحاُم بِ ًٔ أَىَٕص (ح) َوَحسَّ ًِ َمالٔٔک بِ ًُ َسٔعيٕس َع ثََيا ُقتَِيَبُة بِ ثََيا َمالْٔک َحسَّ ًِ اَل َحسَّ َع

ًٔ َخالٔسٕ  ًِ َزیِٔس بِ َمَة أَِخبََرُظ َع ًٔ َمِْخَ ًَ َقِئص بِ ٌَّ َعِبَس اهللٔ بِ ًِ أَبٔيطٔ أَ ًٔ أَبٔي بََِکٕ َع ًَّ َعِبٔس اهللٔ بِ َُّط َقاَل ألَِرُمَك  اِلُحَضىٔیِّ أَى

 َّ ِسُت َعتَبََتطُ أَِو ُؾِشَلاكَطُ َؾَؼل ي َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َرِنَعَتئِن َػم َة الئَّيیِّ ػلي اهلل عليط وسله َؾَتَوسَّ

ٌَ اللَّ  َّي َرِنَعَتئِن َوصَُنا َزو َّي َرِنَعَتئِن كَؤیَلَتئِن كَؤیَلَتئِن كَؤیَلَتئِن ثُهَّ َػل َّي َخٔؿيَؿَتئِن ثُهَّ َػل َتئِن َقِبَلُضَنا ثُهَّ َػل

ٌَ اللََّتئِن َقِبَلضُ  ٌَ اللََّتئِن َرِنَعَتئِن َوصَُنا زُو َّي َرِنَعَتئِن َوصَُنا زُو ٌَ اللََّتئِن َقِبَلُضَنا ثُهَّ َػل َّي َرِنَعَتئِن َوصَُنا زُو َنا ثُهَّ َػل

َة َرِنَعّة   َقِبَلُضَنا ثُهَّ أَِوَتَز َؾَذلَٔک ثمَ َث َعِْشَ

ر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک امنز وک آج وغر رضحت زدی نب صادل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اکی دؿ ہی ارادہ ایک ہک وضح

ےس دوھکیں اگ۔ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اکمؿ ای ہمیخ یک وچٹھک رپ رس رھک رک ٹیل ایگ )اتہک وغر ےس داتھکی روہں( وضحر 

)نیت دہعف وطؽ اک ظفل اس  ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن افؽ دف ک رصت رںیتعک ڑپںیھ ۔ اس ےک دعب وطلی وطلی دف دف رںیتعک ڑپںیھ

یک زایدیت وطؽ ایبؿ رکےن ےک ےئل رفامای( رھپ اؿ ےس ک رصت دف رںیتعک ڑپںیھ رھپ اؿ ےس یھب ک رصت دف رںیتعک ڑپںیھ رھپ فرت ڑپےھ 

 ہی بس ریتہ رںیتعک وہیئ۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ابعدت اک ذرک

     253    حسیث 

 ٔ ًٔ أَبٔي َسٔعيٕس اِلَنِكبُر ًِ َسٔعئس بِ ثََيا َمالْٔک َع ًْ َقاَل َحسَّ ثََيا َمِع ًُ ُموَسی َقاَل َحسَّ ثََيا إِٔسَحاُم بِ ًٔ َحسَّ ًِ أَبٔي َسَلَنَة بِ يِّ َع

ـَ کَاىَِت َػم ةُ َرُسؤل اهللٔ ػلي َُّط َسأََل َعائَٔظَة َنِي َُّط أَِخبََرُظ أَى ًٔ أَى ٌَ  َعِبٔس الزَِّحَن ٌَ َؾَكاَلِت َما کَا ا ـَ اهلل عليط وسله فٔي َرَم

ِّي أَِرَبّعا َة َرِنَعّة ُيَؼل ٔ َعلَي إِٔحَسي َعِْشَ ٌَ َوال فٔي َغيِرٔظ ا ـَ ًِ  َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله لَٔيزٔیَس فٔي َرَم ال َتِشأَِل َع



 

 

ِّي أَِرَبّعا ال َتِشأَِل عَ  ًَّ ثُهَّ ُيَؼل ٔ ًَّ َوكُولٔض ٔ ِّي ثمَ ثّا َقاَلِت َعائَٔظُة ُقِلُت یَا َرُسوَل اهللٔ حُِشئض ًَّ ثُهَّ ُيَؼل ٔ ًَّ َوكُولٔض ٔ ًِ حُِشئض

ٌٔ َوال َیَياُو َقِلٔيی ٌَّ َعِيىَیَّ َتَياَما ٔ ٌِ تُوتَٔز َؾَكاَل یَا َعائَٔظُة إ  أََتَياُو َقِبَل أَ

اہنع ےس درایتف ایک ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس راضمؿ  اوبہملس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک اوہنں ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل

اابملرک ںیم دجہت یک ینتک رںیتعک ڑپےتھ ےھت۔ اوہنں ےن رفامای ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس راضمؿ افر ہری راضمؿ ںیم ایگرہ 

اس یک لیصفت رفامیت ںیہ( ہک افؽ اچر رتعک  رتعک ےس زایدہ ںیہن ڑپےتھ ےھت ) وگای آھٹ رتعک دجہت افر نیت رتعک فرت انچہچن وخد

ڑپےتھ ےھت ہی ہن وپھچ ہک فہ ینتک وطلی وہیت ںیھت افر  س دمعیگ ےک اسھت رتہبنی اح ت ینعی وشخع فوضخع ےس ڑپیھ اجیت ںیھت ایس 

ینعی فرت رضحت اعہشئ ریض  رطح رھپ اچر رتعک افر ڑپےتھ اؿ یک یھب ابملیئ افر دمعیگ اک احؽ ھچک ہن وپھچ۔ رھپ نیت راعکت ڑپےتھ ےھت

اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےس رعض ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس فرت ےس ےلہپ وس اجےت ںیہ آپ 

ےہ ہک اؿ ےک ولقب یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ریمی آںیھکن وسیت ںیہ نکیل دؽ اجاتگ راتہ ےہ۔ )ہی اایبنء مہیلع االسلؾ اک صاہص 

 اجےتگ رےتہ ںیہ (۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ابعدت اک ذرک

     254    حسیث 

ًُ مُ  ثََيا إِٔسَحاُم بِ ٌَّ َرُسوَل اهللٔ َحسَّ ًِ َعائَٔظَة أَ َوَة َع ًِ َُعِ ًٔ ٔطَضإب َع ًٔ ابِ ثََيا َمالْٔک َع ًْ َقاَل َحسَّ ثََيا َمِع وَسی َقاَل َحسَّ

ؽَ ٔمِيَضا ٕ َؾإَٔذا ََّرَ َة َرِنَعّة یُوتٔزُ ٔمِيَضا بَٔواحَٔسة ًَ اللَِّئل إِٔحَسي َعِْشَ ِّي ٔم ٌَ ُيَؼل طٔ اِؿَلحَ  ػلي اهلل عليط وسله کَا َع َعلَي ٔطكِّ

ثََيا قُ  ًٔ ٔطَضإب ىَِحَوُظ (ح) َوَحسَّ ًٔ ابِ ًِ َمالٕٔک َع ًْ َع ثََيا َمِع ًُ أَبٔي عَُنَز َقاَل َحسَّ ثََيا ابِ ًٔ َحسَّ ًٔ األَیَِن ًٔ ابِ ًِ َمالٕٔک َع تَِيَبُة َع

 ٔطَضإب ىَِحَوظُ 

 رات وک ایگرہ رتعک ڑپاھ رکےت ےھت سج ںیم اکی رتعک رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس



 

 

 فرت وہیت یھت۔ بج آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےتٹیل وت اینپ داںیئ رکفٹ رپ آراؾ رفامےت۔

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

  

 ت اک ایبؿوضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریس :   ابب

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ابعدت اک ذرک

     255    حسیث 

ًِ َعائَٔظَة َقاَلِت  ًٔ األَِسَوزٔ َع ًٔ إٔبَِزاصٔيَه َع ًٔ األَِعَنٔع َع ثََيا أَبُو األَِحَؤؾ َع ثََيا َصيَّاْز َقاَل َحسَّ ٌَ َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل َحسَّ  کَا

ًَ اللَِّئل  ِّي ٔم ٌُ  عليط وسله ُيَؼل ثََيا ُسِؿَيا ًُ آَزَو َقاَل َحسَّ ثََيا یَِحٌَی بِ ٌَ َقاَل َحسَّ ًُ غَِيم  ثََيا َمِحُنوزُ بِ تِٔشَع َرَنَعإت َحسَّ

ًٔ األَِعَنٔع ىَِحَوظُ  ِورٔيُّ َع  الثَّ

 رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس رات وک ون راعکت ڑپےتھ ےھت ۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ابعدت اک ذرک

     256    حسیث 

ًٔ مُ  ًِ َعِنزٔو بِ ثََيا ُطِعَبُة َع ًُ َجِعََفٕ َقاَل َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی َقاَل َحسَّ ًُ اِلُنَثى ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَ َحسَّ ًِ أَبٔي َحِنزََة َرُجٕل ٔم زََّة َع

َّي َمَع  َُّط َػل ٌٔ أَى ًٔ اِلمَْيَ ًِ حَُذِيَؿَة بِ ًِ بَىٔی َعِبٕص َع ًِ َرُجٕل ٔم ًَ اللَِّئل َقاَل  األَِنَؼارٔ َع الئَّيیِّ ػلي اهلل عليط وسله ٔم

ٔهبِرٔیَأئ َواِلَعَوَنةٔ َقاَل ثُهَّ  ِْ ٔ َقاَل اهللُ أَِنبَرُ ذُو اِلَنَلهُؤت َواِلَحبَرُؤت َوا م ة ا َزَخَل فٔي الؼَّ َة ثُهَّ َرَنَع ُرُنوَعُط َؾَلنَّ أَ اِلَبََقَ  ََقَ

ٌَ َيكُ  ًِ قَٔيأمطٔ َوکَا ًِ ُرُنوعٔطٔ ىَِحّوا ٔم ٌَ قَٔياُمطُ ىَِحّوا ٔم َِّي اِلَعٔوئه ثُهَّ َرَؾَع َرأَِسطُ َؾکَا ٌَ َرب َِّي اِلَعٔوئه ُسِبَحا ٌَ َرب وُل ُسِبَحا



 

 

ٌَ َيُكولُ  ًِ قَٔيأمطٔ َوکَا ٌَ ُسحُوزُُظ ىَِحّوا ٔم َِّي اِلَحِنُس ثُهَّ َسَحَس َؾکَا َِّي اِلَحِنُس لَٔزب ٌَ َيُكوُل لَٔزب َِّي ُسبِ  َوکَا ٌَ َرب َِّي األَِعلَي ُسِبَحا ٌَ َرب َحا

ٌَ َيُكوُل َربِّ اغَِٔفِ لٔي  ٔ َوکَا ُحوز ًَ الشُّ ِحَسَتئِن ىَِحّوا ٔم ٌَ َما بَيَِن الشَّ َة األَِعلَي ثُهَّ َرَؾَع َرأَِسُط َؾکَا أَ اِلَبََقَ َّی ََقَ َربِّ اغَِٔفِ لٔي َحً

ٌَ َواليَِّشاَئ َواِلَنائَٔسَة أَ  ٔ َوآَل عِٔنَزا  ؤ األَِنَعاَو ُطِعَبُة الَّٔذي َطکَّ فٔي اِلَنائَٔسةٔ َواألَِنَعاو

ذحہفی ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک اوہنں ےن اکی رات وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت امنز ڑپیھ ) ضعب رفاایت ںیم آای 

امنز وہ ای رتافحی وہ( وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن  ےہ ہک ہی  ہص راضمؿ اابملرک یک رات اک اھت اس ےئل لمتحم ےہ ہک ہی دجہت یک

 )اہلل ش  الجہل مع وناہل یک ذات ف افصت بس ےس  سرت

 

مة

 

غظ
ل

ووت فاربجلفت فاربکلایء فا
ملک
ل

 امنز رشفع رفام رک ہی داع ڑپیھ۔ اہلل اربک ذفا

فتمظع فایل ذات ےہ( رھپ وضحر ارکؾ یلص اہلل  ےہ فہ ایسی ذات ےہ وج ڑبی ابداشتہ فایل ےہ۔ ڑبے ہبلغ فایل ےہ ڑبایئ افر زبریگ

 ہیلع فملس ےن )وسرہ افہحت ڑپھ رک( وسرہ رقبہ التفت رفامیئ رھپ روکع ایک۔ ہی روکع تماؾ یہ اسیج اھت ) اس ےک دف بلطم املعء رفامےت ںیہ

تماؾ الثم اکی ہٹنھگ اک اھت وت رقتابی اکی یہ ہٹنھگ اک افر دفونں لمتحم ںیہ اکی وت ہی ہک روکع رقتابی اانت یہ وطلی اھت ہک انتج تماؾ۔ ینعی ارگ 

روکع یھب اھت۔ اس وقؽ ےک وماقف اس دحثی ےس ہی ہلئسم اثتب وہات ےہ ہک ارگ روکع دجسہ امنز ںیم ومعمؽ ےس زایدہ ابمل وہ اجےئ 

روکع ےس وطلی اھت ۔ اس وصرت  وت امنز وہ اجیت ےہ۔ دفرسے ہی ہک  ےسی تماؾ ومعمؽ ےس زادئ اھت۔ اےسی یہ ہی روکع یھب ومعمؽ

ںیم تماؾ ےک اکی ہٹنھگ وہےن یک وصرت ںیم روکع ارگ دنپرہ ٹنم اک یھب وہایگ وت اس دحثی اک دصماؼ نب ایگ۔ اس وقؽ ےک وماقف 

وکع ای دجسہ فہ ک رصت راہ امنز اےنپ اعؾ ومعمؽ ےک وماقف ریہ ینعی وج رنک ابمل وہات ےہ اسیج ڑھکا وہان فہ ابمل راہ افر وج ک رصت وہات اھت  ےسی ر

اہتبل رہ رنک اعؾ امنزفں ےک اابتعر ےس ڑباھ وہا اھت۔ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس اےنپ اس روکع ںیم احبسؿ ریب امیظعل احبسؿ ریب 

یب ادمحل رلیب امیظعل رفامےت رےتہ۔ رھپ روکع ےس رس ابمرک اتاھ رک ڑھکے وہےئ افر ہی ڑھکا وہان یھب روکع یہ اسیج اھت۔ اس فتق رل

 ادمحل رفامےت رےہ رھپ دجسہ ادا ایک افر فہ دجسہ یھب ڑھکے وہےن ےک  سا س یہ اھت۔ اس ںیم احبسؿ ریب االیلع احبسؿ ریب االٰیلع رفامےت

رےہ۔ رےہ رھپ دجسہ ےس اھٹ رک ےھٹیب ہی یھب دجسہ یک رطح وطلی اھت اس ںیم وضحر یلص اہلل ہیلع فملس رب ارفغ یل رب ارفغیل رفامےت 

 رغض وسرہ اسنء، وسرہ امدئہ ای وسرہ ااعنؾ رافی وک اؿ اریخ یک دف وسروتں ںیم کش وہ ایگ ےہ ہک وکیسن یھت نکیل افؽ یک نیت ققحم ںیہ ۔

 رغض ونیتں وسرںیت فہ افر اؿ دفونں ںیم ےس اکی وسرت ہی اچرفں وسرںیت التفت رفامںیئ۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ابعدت اک ذرک

     257    حسیث 

ًٔ إِٔس  ًُ َعِبٔس اِلَوارٔٔث َع َنٔس بِ ثََيا َعِبُس الؼَّ يُّ َقاَل َحسَّ ًُ ىَاؾٕٔع اِلَبِْصٔ ُس بِ ثََيا أَبُو بََِکٕ ُمَحنَّ ًٔ ُمِشلٕٔه اِلَعِبٔسيِّ َحسَّ َناعٔيَل بِ

ًِ َعائَٔظَة َقاَلِت َقاَو َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله بٔآَیةٕ  ِّٔل َع ًِ أَبٔي اِلُنَتَوک ٌٔ َلِيَلّة  َع آ ًَ اِلَُقِ  ٔم

رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اکی رات دجہت ںیم رصػ اکی یہ آتی اک رکتار رفامےت 

 رےہ۔

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

  

  ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿوضحر یلص اہلل :   ابب

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ابعدت اک ذرک

     258    حسیث 

ًِ أَ  ًٔ األَِعَنٔع َع ثََيا ُطِعَبُة َع ٕب َقاَل َحسَّ ًُ ََحِ ٌُ بِ ثََيا ُسَلمِْيَ ٌَ َقاَل َحسَّ ًُ غَِيم  ثََيا َمِحُنوزُ بِ ًٔ َحسَّ ًِ َعِبٔس اهللٔ بِ بٔي َوائٕٔل َع

 ٕ ٔ ُسوٕئ قٔيَل لَ َمِشُعوز َّی َصَنِنُت بٔأَِمز ُط َوَما َقاَل َػلَِّيُت َلِيَلّة َمَع َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َؾَلِه یَزَِل َقائّٔنا َحً

ًُ َونٔيٕع َقاَل  ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَيا ٌِ أَِقُعَس َوأََزَع الئَّيیَّ ػلي اهلل عليط وسله َحسَّ ًٔ َصَنِنَت بٔطٔ َقاَل َصَنِنُت أَ ثََيا َجزٔیْز َع َحسَّ

 األَِعَنٔع ىَِحَوظُ 

دبع اہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اکی بش وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت امنز ڑپیھ۔ وضحر ارکؾ 

ہک  س اکؾ اک ارادہ رک ںای ےنہک ےگل ہک یلص اہلل ہیلع فملس ےن اانت وطلی تماؾ رفامای ہک ںیم ےن اکی  سے اکؾ اک ارادہ رک ںای یسک ےن وپاھچ 

 ںیم ےن ارادہ ایک ہک ںیم ھٹیب اجؤں افر وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس وک اہنت وھچڑ دفں ۔

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



 

 

  

 ایبؿوضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک  :   ابب

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ابعدت اک ذرک

     259    حسیث 

ًِ أَ  ًِ أَبٔي اليَِّْضٔ َع ثََيا َمالْٔک َع ًْ َقاَل َحسَّ ثََيا َمِع ًُ ُموَسی األَِنَؼارٔيُّ َقاَل َحسَّ ثََيا إِٔسَحاُم بِ ٌَّ َحسَّ ًِ َعائَٔظَة أَ بٔي َسَلَنَة َع

 ٌَ ٌُ ثمَ ثٔيَن أَِو أَِرَبٔعيَن  الئَّيیَّ ػلي اهلل عليط وسله کَا ائَتٔطٔ َقِسُر َما یَهُو ًِ َٔقَ أُ َوصَُو َجالْٔص َؾإَٔذا بَقَٔي ٔم ِّي َجالّٔشا َؾَيَِقَ ُيَؼل

اىَٔيةٔ ٔمِثَل َذلَٔک  أَ َوصَُو َقائْٔه ثُهَّ َرَنَع َوَسَحَس ثُهَّ َػَيَع فٔي الزَِّنَعٔة الثَّ  آَیّة َقاَو َؾََقَ

رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ) زامہن فعض ںیم( ونالف ںیم رقآؿ رشفی وچہکن زایدہ 

ڑپےتھ ےھت اس ےئل ھٹیب رک التفت رفامےت افر روکع ںیم رشتفی ےل اجےت افر ڑھکے وہےن یک اح ت ںیم روکع رفامےت رھپ دجسہ 

 ادا رفامےت۔ رکےت افر ایس رطح دفرسی رتعک

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ابعدت اک ذرک

     260    حسیث 

ثََيا ًُ َمئيٕع َقاَل َحسَّ ثََيا أَِحَنُس بِ ًِ  َحسَّ ًٔ َطكٔيٕل َقاَل َسأَِلُت َعائَٔظَة َع ًِ َعِبسٔ اهللٔ بِ اُئ َع ثََيا َخالْٔس اِلَحذَّ صَُظِيْه َقاَل َحسَّ

ِّي َلِيم  كَؤیم  َقائّٔنا َوَلِيم  كَؤیم  قَ  ٌَ ُيَؼل عٔطٔ َؾَكاَلِت کَا ًِ َتَلوُّ ٔ َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َع َ َو َػم ة أ صَُو اعّٔسا َؾإَٔذا ََقَ

أَ َوصَُو َجالْٔص َرَنَع َوَسَحَس َوصَُو َجالْٔص   َقائْٔه َرَنَع َوَسَحَس َوصَُو َقائْٔه َوإَٔذا ََقَ

دبع اہلل نب قیقش ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ونالف ےک 



 

 

قلعتم درایتف ایک اوہنں ےن رفامای ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس رات ےک وطلی ہصح ںیم ونالف ڑھکے وہ رک ڑپےتھ ےھت۔ افر 

 رک ڑپےتھ ےھت۔ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس یک اعدت رشہفی ہی یھت ہک بج ڑھکے وہ رک رقآؿ دی وطلی ہصح ںیم ونالف ھٹیب

ڑپےتھ وت روکع فوجسد یھب ڑھکے وہےن یک اح ت ںیم ادا رفامےت افر بج رقآؿ دی ھٹیب رک ڑپےتھ وت روکع فوجسد یھب ےنھٹیب یہ یک 

 اح ت ںیم ادا رفامےت۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ابعدت اک ذرک

     261    حسیث 

 َ ث ًْ َقاَل َحسَّ ثََيا َمِع ًُ ُموَسی األَِنَؼارٔيُّ َقاَل َحسَّ ثََيا إِٔسَحاُم بِ ًٔ َحسَّ ًٔ َیزٔیَس َع ائٔٔب بِ ًٔ الشَّ ًٔ ٔطَضإب َع ًٔ ابِ َيا َمالْٔک َع

ِّي فٔي ٌَ َرُسوُل اهللٔ ُيَؼل ًِ َحِؿَؼَة َزِؤد الئَّيیِّ ػلي اهلل عليط وسله َقاَلِت کَا ًٔ أَبٔي َوَزاَعَة َع لٔٔب بِ ُ  اِلُنلَّ أ ُسِبَحتٔطٔ َقاعّٔسا َوَيَِقَ

 َّ وَرةٔ َویَُزتِّلَُضا َحً ًِ أَكَِوَل ٔمِيَضابٔالشُّ ٌَ أَكَِوَل ٔم  ی َتهُو

رضحت ہصفح ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ونالف ھٹیب رک ڑپےتھ افر اس ںیم وکیئ وسرت ڑپےتھ وت اس 

 دقر رتلیت ےس ڑپےتھ ہک فہ وسرت اےنپ ےس یبمل وسرت ےس یھب ڑبھ اجیت یھت۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ابعدت اک ذرک

     262    حسیث 

ًُ مُ  اُد بِ ثََيا اِلَححَّ انٔيُّ َقاَل َحسَّ ٕس الزَِّعََفَ ًُ ُمَحنَّ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ٌَ َحسَّ ًُ أَبٔي ُسَلمِْيَ ٌُ بِ ًٔ ُجَزیِٕخ َقاَل أَِخبََرنٔي عُِثَنا ًٔ ابِ ٕس َع َحنَّ



 

 

ٌَّ الئَّيیَّ ػلي اهلل عليط وسله َلِه  ٌَّ َعائَٔظَة أَِخبَرَِتُط أَ ًٔ أَِخبََرُظ أَ ًَ َعِبٔس الزَِّحَن ٌَّ أَبَا َسَلَنَة بِ ٌَ أَِنَْرُ َػم تٔطٔ  أَ َّی کَا َیُنِت َحً

 َوصَُو َجالْٔص 

رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس فاصؽ ےک رقت  زامہن ںیم ارثک ونالف ھٹیب رک ڑپاھ رکےت 

 ےھت۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ابعدت اک ذرک

     263    حسیث 

 ًٔ ًِ ىَاؾٕٔع َع ثََيا أَیُّوَب َع ًُ إٔبَِزاصٔيَه َقاَل َحسَّ ثََيا إِٔسَناعٔيُل بِ ًُ َمئيٕع َقاَل َحسَّ ثََيا أَِحَنُس بِ ًٔ عَُنَز َقاَل َػلَِّيُت َمَع َحسَّ ابِ

ٔ َوَرِنَعَتئِن َبِعَسَصا َوَرِنَعَتئِن َبِعَس اِلَنِػزٔٔب فٔي بَ  ِضز ِيتٔطٔ َوَرِنَعَتئِن َبِعَس الئَّيیِّ ػلي اهلل عليط وسله َرِنَعَتئِن َقِبَل الوُّ

 اِلٔعَظأئ فٔي بَِيتٔطٔ 

اسھت دف رںیتعک رہظ ےس لبق افر دف رہظ ےک  رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک

 دعب افر دف رغمب ےک دعب اےنپ رھگ ںیم افر دف اشعء ےک دعب فہ یھب رھگ ںیم ڑپںیھ ۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ابعدت اک ذرک

     264    حسیث 



 

 

 ًٔ ًِ ىَاؾٕٔع َع ثََيا أَیُّوُب َع ًُ إٔبَِزاصٔيَه َقاَل َحسَّ ثََيا إِٔسَناعٔيُل بِ ًُ َمئيٕع َقاَل َحسَّ ثََيا أَِحَنُس بِ ثَِتىٔی َحِؿَؼُة َحسَّ ًٔ عَُنَز َقاَل َحسَّ ابِ

ِّي َرِنَعَتئِن حٔيَن یَِللُُع اِلَؿِحزُ  ٌَ ُيَؼل ٌَّ َرُسوَل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله کَا َویَُيازٔي اِلُنَيازٔي َقاَل أَیُّوُب َوأَُراُظ َقاَل  أَ

 َخٔؿيَؿَتئِن 

انب رمع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ھجم ےس )ریمی نہب اؾ اوملنینم( رضحت ہصفح ریض اہلل اہنع یتہک ںیھت ہک وضحر ادقس یلص اہلل 

 رںیتعک ڑپاھ رکےت ےھت۔ہیلع فملس حبص اصدؼ ےک دعب سج فتق ؤمذؿ اذاؿ اتہک ےہ اس فتق دف ک رصت 

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ابعدت اک ذرک

     265    حسیث 

ًُ َسٔعيٕس َقاَل  ثََيا ُقتَِيَبُة بِ ًٔ  َحسَّ ًٔ ابِ ٌَ َع ًٔ ٔمِضَزا ٌٔ بِ ًِ َمِيُنو ٌَ َع ًٔ بُزَِقا ًِ َجِعََفٔ بِ ًُ ُمَعاؤیََة اِلَؿزَارٔيُّ َع ٌُ بِ ثََيا َمزَِوا َحسَّ

ٔ َوَرِنَعَتئِن  ِضز ًِ َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ثََنانَٔي َرَنَعإت َرِنَعَتئِن َقِبَل الوُّ ا َوَرِنَعَتئِن َبِعَسصَ عَُنَز َقاَل َحٔؿِوُت ٔم

ثَِتىٔی َحِؿَؼُة بٔزَِنَعًَٔی اِلَػَساةٔ َوَلِه  ًُ عَُنَز َوَحسَّ ًَ الئَّيیِّ ػلي  َبِعَس اِلَنِػزٔٔب َوَرِنَعَتئِن َبِعَس اِلٔعَظأئ َقاَل ابِ ًِ أََراصَُنا ٔم أَُن

 اهلل عليط وسله

 ہیلع فملس ےس آھٹ رںیتعک اید یک ںیہ ۔ دف رہظ ےس لبق، دف رہظ انب رمع ریض اہلل ہنع ےس یہ ہی رمفی ےہ ہک ںیم ےن وضحر یلص اہلل

ےک دعب۔ دف رغمب ےک دعب، دف اشعء ےک دعب ےھجم ریمی نہب ہصفح ریض اہلل اہنع ےن حبص یک دف روتعکں یک یھب ربخ دی ےہ نج وک ںیم 

 ےن ںیہن داھکی اھت۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ابعدت اک ذرک

     266    حسیث 

ًِ َعِبٔس  أئ َع ًِ َخالٕٔس اِلَحذَّ ٔل َع َـّ ًُ اِلُنَؿ ثََيا بِْٔشُ بِ ـٕ َقاَل َحسَّ ًُ َخَل ثََيا أَبُو َسَلَنَة َیِحٌَی بِ ًٔ َطكٔيٕل َقاَل َسأَلُت َحسَّ اهللٔ بِ

ٔ َرِنَع  ِضز ِّي َقِبَل الوُّ ٌَ ُيَؼل ًِ َػم ةٔ الئَّيیِّ ػلي اهلل عليط وسله َقاَلِت کَا َتئِن َوَبِعَسَصا َرِنَعَتئِن َوَبِعَس اِلَنِػزٔٔب َعائَٔظَة َع

ٔ ثِٔيَتئِن   َرِنَعَتئِن َوَبِعَس اِلٔعَظأئ َرِنَعَتئِن َوَقِبَل اِلَؿِحز

دبع اہلل نب قیقش ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک امنز )العفہ 

ایک۔ وت اوہنں ےن دف رتعک رہظ ےس لبق افر دف رہظ ےک دعب افر دف رغمب ےک دعب افر دف اشعء ےک دعب افر دف   قلعتم وساؽرفض( ےک

 حبص یک امنز ےس لبق التبںیئ ۔

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

  

 فملس یک ریست اک ایبؿ وضحر یلص اہلل ہیلع :   ابب

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ابعدت اک ذرک

     267    حسیث 

ًِ أَبٔي إِٔسَحاَم  ثََيا ُطِعَبُة َع ًُ َجِعََفٕ َقاَل َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی َقاَل َحسَّ ًُ اِلُنَثى ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًَ َؿِنزََة  َحسَّ َقاَل َسنِٔعُت َعأػَه بِ

ٌَ َذلَٔک َقاَل َؾُكلِ َيُكوُل َسأَلِ  َّهُِه ال تُٔليُكو ًَ اليََّضارٔ َؾَكاَل إٔى ٔ َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ٔم ًِ َػم ة ا َع ًِ َيا َعلٔيًّ َيا ٔم

ًِ َصُضَيا عِٔيَس اِلَعِْصٔ  ًِ َصُضَيا َنَضِيئَتَٔضا ٔم ِنُص ٔم ٌَ إَٔذا کَاىَٔت الظَّ َّي َؾَكاَل کَا َّي َرِنَعَتئِن َوإَٔذا کَاىَٔت  أَكَاَم َذلَٔک ٔميَّا َػل َػل

ٔ أَِرَبّعا َوبَ  ِضز ِّي َقِبَل الوُّ َّي أَِرَبّعا َوُيَؼل ٔ َػل ِضز ًِ َصُضَيا عِٔيَس الوُّ ًِ َصُضَيا َنَضِيئَتَٔضا ٔم ِنُص ٔم ِعَسَصا َرِنَعَتئِن َوَقِبَل الظَّ

ًَ اِلُنِؤٔمئيَن اِلَعِْصٔ أَِرَبّعا َيِؿٔؼُل بَيَِن کُلِّ َرِنَعَتئِن بٔالتَّ  ًِ َتبَٔعُضِه ٔم بٔيَن َواليَّبٔيِّيَن َوَم ِشلٔئه َعلَي اِلَنم ئَٔهٔة اِلُنََقَّ

 َواِلُنِشلٔنٔيَن 



 

 

اعمص نب رمضہ ےتہک ںیہ ہک  م ےن رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک امنز )العفہ رفض( ےک قلعتم 

ہلل ہیلع فملس دؿ ںیم ڑپےتھ ےھت )رات ےک ونالف( ینعی دجہت فہریہ اؿ وک ےلہپ ےس ولعمؾ وہں یگ۔ دجہت ااسفتسر ایک۔ نج وک آپ یلص ا

یک رفاایت ابوصخلص رثکت ےس وقنمؽ افر وہشمر ےہ( رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک  م اس یک اطتق اہکں رھک ےتکس وہ )ینعی 

 یلص اہلل ہیلع فملس ڑپےتھ ےھت فہ اہکں وہ ےہ ا ےہ اس ےس  دوصد ہیبنت یھت ہک سج اامتہؾ فااظتنؾ افر وشخع فوضخع ےس رضحت دمحم

ضحم وساؽ افر قیقحت ےس ایک افدئہ؟ بج کت لمع یک یعس ہن وہ ۔  م ےن رعض ایک ہک وج اطتق رھک ےہ ا وہاگ فہ ڑپےھ اگ۔ افر اطتق 

د لمع رکےن یک وکشش رکے. اس رپ رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےن ںیہن رےھک اگ فہ ولعمؾ رک ےل اگ۔ اتہک دفرسفں وک التب ےکس افر وخ

رفامای ہک حبص ےک فتق بج آاتفب آامسؿ رپ اانت افرپ ڑچھ اجات انتج افرپ رصع یک امنز ےک فتق وہات ےہ اس فتق وضحر ارکؾ یلص اہلل 

سج دقر رہظ یک امنز ےک فتق  ہیلع فملس دف رتعک )ولصة االرشاؼ( ڑپےتھ ےھت افر بج رشمؼ یک رطػ اس دقر افرپ وہاجات

رغمب یک رطػ وہات ےہ، وت اس فتق اچر رتعک )اچتش یک امنز سج اک لصفم ذرک دفرسے ابب ںیم آراہ ےہ( ڑپےتھ ےھت۔ رہظ 

ےس لبق اچر رتعک ڑپےتھ ےھت افر رہظ ےک دعب دف رتعک )ہی ھچ رںیتعک تنس ؤمدکہ ںیہ( افر رصع ےس لبق اچر رتعک ڑپےتھ ےھت 

  درایمؿ ھٹیب رک الم ہک رقم نی افر اایبنء ومنینم رپ السؾ  ےتجیھ ےھت۔اچر رتعک ےک

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

  

 اچتش یک امنز

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 اچتش یک امنز

     268    حسیث 

ًِ َیزٔیَس الزِّ  ثََيا ُطِعَبُة َع َيالٔٔسیُّ َقاَل َحسَّ ثََيا أَبُو َزاُوَز اللَّ ٌَ َقاَل َحسَّ ًُ غَِيم  ثََيا َمِحُنوزُ بِ ِطٔک َقاَل َسنِٔعُت ُمَعاَذَة َحسَّ

 َ َهي َقاَلِت َنَعِه أ ُـّ ِّي ال ٌَ الئَّيیُّ ػلي اهلل عليط وسله ُيَؼل َّ َقاَلِت ُقِلُت لَٔعائَٔظَة أَکَا ِربََع َرَنَعإت َوَیزٔیُس َما َطاَئ اهللُ َعز

 َوَجلَّ 

اعمذہ ریض اہلل ہنع ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس وپاھچ ایک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اچتش یک امنز ڑپےتھ ےھت۔ اوہنں 



 

 

 ۔ےن رفامای ہک اہں اچر رتعک )مک ےس مک( ڑپےتھ ےھت افر اس ےس زادئ انتج اچےتہ ڑپھ ےتیل

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 اچتش یک امنز

     269    حسیث 

ًُ ُمَعاؤَیَة الزِّ  ثَىٔی َحٔهيُه بِ َّی َقاَل َحسَّ ًُ اِلُنَثى ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ الزَّبٔئع الزِّیَازٔيُّ َحسَّ ًُ عُبَِئس اهللٔ بِ ثََيا زٔیَازُ بِ یَازٔيُّ َقاَل َحسَّ

َهي ٔستَّ َرَنَعإت  ُـّ ِّي ال ٌَ ُيَؼل ٌَّ الئَّيیَّ ػلي اهلل عليط وسله کَا ًٔ َمالٕٔک أَ ًِ أَىَٔص بِ ؤیٔل َع ًِ حَُنِيٕس اللَّ  َع

 رضحت اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ولصة فایحضل ینعی اچتش یک ھچ راعکت ڑپاھ رکےت ےھت۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 یک امنزاچتش 

     270    حسیث 

ًٔ مُ  ًِ َعِنزٔو بِ ثََيا ُطِعَبُة َع ًُ َجِعََفٕ َقاَل َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی َقاَل َحسَّ ًُ اِلُنَثى ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ أَبٔي َحسَّ ًٔ بِ ًِ َعِبسٔ الزَِّحَن زََّة َع

ِّي  َُّط َرأَي الئَّيیَّ ػلي اهلل عليط وسله ُيَؼل ٌَّ َرُسوَل اهللٔ َلِيلَي َقاَل َما أَِخبََرنٔي أََحْس أَى ثَِت أَ ََّضا َحسَّ َهي إأل أُوُّ َصاىٕٔئ َؾإٔى ُـّ ال

َّي ػلي اهلل عليط وسله َزَخَل بَِيَتَضا یَِوَو َؾِتٔح َمهََّة َؾاغَِتَشَل َؾَشبََّح ثََنانَٔي َرَنَعإت َما َرأَیُِتُط ػلي اهلل ع ليط وسله َػل

 َ َُّط ک َـّ ٔمِيَضا َغيَِر أَى حُوزَ َػم ّة َقمُّ أََخ ٌَ یُتٔهُّ الزُُّنوَع َوالشُّ  ا

 ٰ
ح
ُ

 

لص

ی دبعارلنمح اکی اتیعب ےتہک ںیہ ہک ےھجم رضحت اؾ اہین ریض اہلل اہنع ےک وسا افر یسک ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس یک ولصة ا



 

 

فملس اس رفز سج دؿ ہکم رکمہم حتف  یک ربخ ںیہن اچنہپیئ۔ اہتبل رضحت اؾ اہین ریض اہلل اہنع ےن ہی رفامای ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع

وہا اھت اؿ ےک اکمؿ رپ رشتفی ےل ےئگ افر لسغ رفام رک آھٹ راعکت امنز ڑپیھ، ںیم ےن اؿ آھٹ راعکت ےس زایدہ ک رصت وضحر 

۔ ہی ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس یک یھبک وکیئ امنز ںیہن دیھکی۔ نکیل ابفوجد ک رصت وہےن ےک روکع، وجسد وپرے وپرے رفام رےہ ےھت

 ںیہن ہک ک رصت وہےن یک فہج ےس روکع افر دجسے انصق وہں ۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 اچتش یک امنز

     271    حسیث 

حسثيا نضنص بً الحشً عً عبس اهلل بً طكيل قال قلت لعائظة أکاٌ الييی  حسثيا ابً أبي عنز حسثيا ونيع

 ػلي اهلل عليط وسله يؼلي الـهي قالت ال إال یحيئ مً مػيبط

ٰی 

ح
ُ

 

لص

دبع اہلل نب قیقش ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ںیم ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس وپاھچ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ولصة ا

 ؟ اوہنں ےن ہی رفامای ہک ومعمال وت ںیہن ڑپےتھ ےھت اہں رفس ےس بج ول ےت وت رضفر ڑپےتھ۔ڑپےتھ ےھت

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 اچتش یک امنز

     272    حسیث 

ًِ َعٔليَّ َحسَّ  ًٔ َمزُِزوٕم َع ِئل بِ ـَ ًِ ُؾ ًُ َربٔيَعَة َع ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ أَیُّوَب اِلَبِػَسازٔيُّ َقاَل َحسَّ ًِ أَبٔي َسٔعيٕس ثََيا زٔیَازُ بِ َة َع



 

 

َّی َنُكوَل ال یََسعَُضا َویََس  َهي َحً ُـّ ِّي ال ٌَ الئَّيیُّ ػلي اهلل عليط وسله ُيَؼل َّی َنُكوَل ال ُيَؼلِّيَضااِلُدِسرٔيِّ َقاَل کَا  عَُضا َحً

ٰی یھبک وت اس دقر اامتہؾ ےس ڑپےتھ ےھت ہک  م ولوگں اک ہی 

ح
ُ

 

لص

اوبدیعس مدری ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ولصة ا

 ای یسک افر تحلصم ایخؽ وہات اھت ہک اب یھبک ںیہن وھچڑںی ےگ افر وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس یھبک )رفض وہےن ےک وخػ ےس

 ےس( ااسی رتک رفامےت ےھت ہک  م ہی ےتھجمس ےھت ہک ابلکل وھچڑ دی اب یھبک ںیہن ڑپںیھ ےگ۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 اچتش یک امنز

     273    حسیث 

 ًِ ًٔ ٔمِيَحإب َع ًِ َسِضٔه بِ ًٔ إٔبَِزاصٔيَه َع ثََيا عُبَِيَسةُ َع ًِ صَُظِيٕه َقاَل َحسَّ ًُ َمئيٕع َع ثََيا أَِحَنُس بِ ًِ َقزََعَة َحسَّ یِّ أَِو َع يِّ َـّ ثَٕع ال ََقِ

ٌَّ الئَّيیَّ ػلي اهلل  ًِ أَبٔي أَیُّوَب األَِنَؼارٔيِّ أَ ثَٕع َع ًِ ََقِ ِنٔص َؾُكِلُت َع ًُ أَِربََع َرَنَعإت عِٔيَس َزَوأل الظَّ ٌَ یُِسٔم عليط وسله کَا

َنأئ تُ  ٌَّ أَبَِواَب الشَّ ٔ ِنٔص َؾَكاَل إ ٔ األَِربََع َرَنَعإت عِٔيَس َزَوأل الظَّ ًُ صَٔذظ ََّک تُِسٔم ِنٔص َیا َرُسوَل اهللٔ إٔى ِؿَتُح عِٔيَس َزَوأل الظَّ

َّی  ائَْة َقاَل َنَعِه قُ َؾم  تُزَِتُخ َحً ًَّ َٔقَ ٔ اَعٔة َخيِْر ُقِلُت أَفٔي کُلِّض ٌِ َيِؼَعَس لٔي فٔي تِٔلَک الشَّ ِضزُ َؾأُحٔبُّ أَ َّي الوُّ ًَّ ُتَؼل ٔ ِلُت َصِل ؾٔيض

ثََيا عُبَيِ  ثََيا أَبُو ُمَعاؤیََة َقاَل َحسَّ ًُ َمئيٕع َقاَل َحسَّ ًٔ َتِشلٔيْه َؾأػْل َقاَل ال حسثيا أَِحَنُس بِ ًِ َسِضٔه بِ ًٔ إٔبَِزاصٔيَه َع َسةُ َع

ًٔ الئَّيیِّ ػلي اهلل عليط وسله ىَِحَوظُ  ًِ أَبٔي أَیُّوَب األَِنَؼارٔيِّ َع ثَٕع َع ًِ ََقِ ًِ َقزََعَة َع  ٔمِيَحإب َع

ڑپےتھ ےھت ںیم ےن اوباویب ااصنری ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ہشیمہ زفاؽ ےک فتق اچر رتعک 

رعض ایک ہک آپ اؿ اچر روتعکں اک ڑبا اامتہؾ رفامےت ںیہ ۔ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک آامسؿ ےک درفازے زفاؽ ےک 

ؿ فتق ےس رہظ یک امنز کت ےلھک رےتہ ںیہ ریما دؽ اچاتہ ےہ ہک ریما وکیئ اکرریخ اس فتق آامسؿ رپ چنہپ اجےئ ںیم ےن رعض ایک ہک ا

یک اجےئ ںیم ےن رعض ایک ہک اؿ ںیم دف  یک اجےئ۔ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اہں رقات یک رہ رتعک ںیم رقات

 رتعک رپ السؾ ریھپا اجےئ۔ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ںیہن اچرفں راعکت اکی یہ السؾ ےس وہین اچںیہ ۔



 

 

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 اچتش یک امنز

     274    حسیث 

ًٔ أَبٔي اِلوَ  ًُ ُمِشلٔٔه بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ثََيا أَبُو َزاُوَز َقاَل َحسَّ َّی َقاَل َحسَّ ًُ اِلُنَثى ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ یٔه اِلَحزَرٔيِّ َحسَّ ََکٔ ِْ ًِ َعِبٔس ا أح َع ؿَّ

ٌَّ َرُسوَل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ائٔٔب أَ ًٔ الشَّ ًِ َعِبٔس اهللٔ بِ ًِ ُمَحاصٕٔس َع ِنُص  َع ٌِ َتزُوَل الظَّ ِّي أَِرَبّعا َبِعَس أَ ٌَ ُيَؼل کَا

 ٔ ٌِ َيِؼَعَس لٔي ؾٔيَضا َعَنْل َػال َنأئ َؾأُحٔبُّ أَ ََّضا َساَعْة ُتِؿَتُح ؾٔيَضا أَبَِواُب الشَّ ٔ َوَقاَل إٔى ِضز  ْح َقِبَل الوُّ

زفاؽ ےک دعب رہظ ےس لبق اچر رتعک ڑپےتھ ےھت افر ہی دبع اہلل نب اسبئ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس 

رفامای رکےت ےھت ہک اس فتق ںیم آامسؿ ےک درفازے وھکؽ دےی اجےت ںیہ ریما دؽ اچاتہ ےہ ہک ریما وکیئ لمع اصحل اس فتق 

 ابراگہ اعیل کت ےچنہپ۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 اچتش یک امنز

     275    حسیث 

 ٕ ًٔ نَٔساو ٔ بِ ًِ ٔمِشَعز مٔيُّ َع ًُ َعلٓٔيٕ اِلُنَكسَّ ثََيا عَُنزُ بِ ـٕ َقاَل َحسَّ ًُ َخَل ثََيا أَبُو َسَلَنَة َیِحٌَی بِ ًٔ  َحسَّ ًِ َعأػٔه بِ ًِ أَبٔي إِٔسَحاَم َع  َع

 ٌَ ٌَّ َرُسوَل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله کَا ٔ أَِرَبّعا َوَذَْکَ أَ ِضز ِّي َقِبَل الوُّ ٌَ يَُؼل َُّط کَا ًِ َعلٓٔيٕ أَى ُيَؼلِّيَضا عِٔيَس الزََّوأل  َؿِنَزَة َع

 َوَیُنسُّ ؾٔيَضا



 

 

ارکؾ یلص اہلل ہیلع یھب اؿ اچر رتعک وک  رضحت یلع ریض اہلل ہنع رہظ ےس لبق اچر رتعک ڑپےتھ ےھت افر ہی رفامای رکےت ےھت ہک وضحر

 ڑپےتھ ےھت۔ ڑپےتھ ےھت افر اؿ ںیم وطلی رقات

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

  

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ونالف رھگ ںیم ڑپےنھ اک ذرک

 فملس یک ریست اک ایبؿوضحر یلص اہلل ہیلع  :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ونالف رھگ ںیم ڑپےنھ اک ذرک

     276    حسیث 

ًٔ اِلَع  ًٔ َػالٕٔح َع ًِ ُمَعاؤیََة بِ ًُ َمِضٔسٓيٕ َع ًٔ بِ ثََيا َعِبُس الزَِّحَن ثََيا َعبَّاْض اِلَعِيبَرٔيُّ َقاَل َحسَّ اؤ َحسَّ ًِ ََحَ ًٔ اِلَحارٔٔث َع م ٔئ بِ

ًٔ َسِعٕس َقاَل َسأَِلُت َرُسوَل اهللٔ ػلي اهلل علي طٔ َعِبٔس اهللٔ بِ ًِ َعنِّ ًٔ ُمَعاؤَیَة َع ٔ فٔي بِ م ة ٔ فٔي بَِئًی َوالؼَّ م ة ًٔ الؼَّ ط وسله َع

 ُ ٌِ أ ًِ أَ ٔلَيَّ ٔم َِّي فٔي بَِئًی أََحبُّ إ ٌِ أَُػل ًَ اِلَنِشحٔٔس َؾأَل َب بَِئًی ٔم ٌَ اِلَنِشحٔٔس َقاَل َقِس َتَزي َما أََِقَ ٌِ َتهُو َِّي فٔي اِلَنِشحٔٔس إأل أَ َػل

 َػم ّة َمهُِتوبَّة 

اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےس درایتف ایک ہک ونالف دجسم ںیم ڑپانھ الضف ےہ دبع اہلل نب دعس ریض 

ای رھگ ںیم؟ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک  م دےتھکی وہ ہک ریما رھگ دجسم ےس انتک رقت  ےہ۔ )سج یک فہج ےس دجسم ںیم 

وہیت۔ )نکیل اس ےک ابفوجد( رفاضئ ےک العفہ ےھجم اےنپ رھگ ںیم امنز ڑپانھ دجسم ےس  فٹ ںیہنآےن ںیم یسک مسق یک دتق ای راک

 زایدہ دنسپ ےہ۔

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

  

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک رفزفں اک ذرک



 

 

 ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ وضحر یلص اہلل :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک رفزفں اک ذرک

     277    حسیث 

ًٔ َطكٔيٕل َقاَل َس  ًِ َعِبٔس اهللٔ بِ ًِ أَیُّوَب َع ًُ َزیِٕس َع ازُ بِ ثََيا َحنَّ ًُ َسٔعيٕس َقاَل َحسَّ ثََيا ُقتَِيَبُة بِ ٔ َحسَّ ًِ ٔػَياو أَِلُت َعائَٔظَة َع

َّی َنُكوَل َقِس أَِؾََّطَ َقاَلِت َوَما َػ َرُسؤل اهللٔ  َّی َنُكوَل َقِس َػاَو َوُيِؿَّٔطُ َحً ٌَ َيُؼوُو َحً اَو  ػلي اهلل عليط وسله َقاَلِت کَا

 ٌَ ا ـَ  َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َطِضّزا کَأمم  ُمِيُذ َقٔسَو اِلَنٔسیَيَة إأل َرَم

ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک رفزے دبع اہلل نب قیقش ریض اہلل ہنع ےتہک 

رےنھک ےک قلعتم وپاھچ اوہنں ےن رفامای ہک یھبک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وتمارت رفزے رےتھک ہک امہرا ہی ایخؽ وہات ہک اس امہ 

ر رفامےت ےھت ہک امہرا ہی ایخؽ وہات ہک اس امہ ںیم رفزہ یہ ںیہن رںیھک ےگ۔ ںیم ااطفر یہ ںیہن رفامںیئ ےگ افر یھبک ااسی لسلسم ااطف

نکیل دمہنی ونمرہ رشتفی آفری ےک دعب ےس راضمؿ اابملرک ےک العفہ یسک امتؾ امہ ےک رفزے ںیہن رےھک )اےسی یہ یسک امہ وک اکلم 

ہلل ہیلع فملس ےک اس ومعمؽ ےک قلعتم یسک دقر لیصفت ایلگ ااطفر سگار دای وہ ہی یھب ںیہن ایک۔ )امکیف ایب داؤد( وضحر ادقس یلص ا

 دحثی ںیم آےئ یگ۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک رفزفں اک ذرک

     278    یثحس 

 ٔ َّطُ ُسئ ًٔ َمالٕٔک أَى ًِ أَىَٔص بِ ًِ حَُنِيٕس َع ًُ َجِعََفٕ َع ثََيا إِٔسَناعٔيُل بِ ٕ َقاَل َحسَّ ًُ حُِحز ثََيا َعلٔيُّ بِ ًِ َػِوؤ الئَّيیِّ ػلي اهلل َحسَّ َل َع

 ٌِ ٌِ ال یُزٔیَس أَ َّی ىََزي أَ ٔ َحً ِضز ًَ الظَّ ٌَ َيُؼوُو ٔم ٌِ َيُؼوَو عليط وسله َؾَكاَل کَا ٌِ ال یُزٔیَس أَ َّی ىََزي أَ ُيِؿَّٔطَ ٔمِيُط َويُِؿَّٔطُ ٔمِيُط َحً



 

 

ًَ اللَِّئل ُمَؼلِّّيا إأل َرأَیَِتُط ُمَؼلِّّيا َوال ىَائّٔنا إأل َرأَیِ  ٌِ َتَزاُظ ٔم  َتُط ىَائّٔنأمِيُط َطِيّئا َوُنِيَت ال َتَظاُئ أَ

ؾ یلص اہلل ہیلع ےک رفزفں ےک قلعتم وپاھچ، اوہنں ےن رفامای ہک اعدت رشہفی اس رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس یسک ےن وضحر ارک

ںیم فلتخم یھت یسک امہ ںیم وت اینت رثکت ےس رفزے رےتھک ےھت سج ےس ہی ایخؽ وہ اجات ےہ ہک اس ںیم ااطفر رفامےن اک ارادہ یہ ںیہن 

ےتھجمس ہک اس امہ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک رفزفں اک ارادہ یہ ںیہن ےہ افر یسک امہ ںیم ااسی لسلسم ااطفر رفامےت ےھت۔ سج ےس  م ہی 

یھب  ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک اعدت رشہفی ہی یھب یھت ہک ارگ  م وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس وک رات وک وسات وہا دانھکی اچوہ وت ہی

  وہ اجات۔لم اجات ےہ افر ارگ امنز ڑپاتھ وہا دانھکی اچوہ وت ہی یھب  رسی

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک رفزفں اک ذرک

     279    حسیث 

ًِ أَبٔي بِْٔشٕ َقاَل َسنِٔعُت  ثََيا ُطِعَبُة َع ثََيا أَبُو َزاُوَز َقاَل َحسَّ ٌَ َقاَل َحسَّ ًُ غَِيم  ثََيا َمِحُنوزُ بِ ًٔ َحسَّ ًٔ ابِ ٕ َع ًَ ُجَبيِر َسٔعيَس بِ

ٌِ ُيِؿَّٔطَ  َّی َنُكوَل َما یُزٔیُس أَ ٌَ الئَّيیُّ ػلي اهلل عليط وسله َيُؼوُو َحً ٌِ  َعبَّإض َقاَل کَا َّی َنُكوَل َما یُزٔیُس أَ ٔمِيُط َوُيِؿَّٔطُ َحً

 ٌَ ا ـَ  َيُؼوَو ٔمِيُط َوَما َػاَو َطِضّزا کَأمم  ُمِيُذ َقٔسَو اِلَنٔسیَيَة إأل َرَم

رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس یھب وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس یک ہی اعدت رشہفی رمفی ےہ ہک یسک امہ ںیم ارثک ہصح رفزہ 

 ےھت سج ےس امہرا ایخؽ وہات اھت ہک اس ںیم ااطفر اک ارادہ ںیہن افر یسک امہ ںیم ارثک یہ اےسی ااطفر رفامےت ےھت سج ےس ںیمہ رےتھک

 ایخؽ وہات ہک اس ںیم رفزہ ںیہن رںیھک ےگ، نکیل یسک امہ ںیم زجب راضمؿ اابملرک ےک امتؾ امہ رفزہ ںیہن رےتھک ےھت۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک رفزفں اک ذرک

     280    حسیث 

ًُ َمِضٔسٓيٕ  ًٔ بِ ثََيا َعِبُس الزَِّحَن إر َقاَل َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔي  َحسَّ ًٔ أَبٔي اِلَحِعٔس َع ًِ َسالٔٔه بِ ًِ َمِيُؼوٕر َع ٌَ َع ًِ ُسِؿَيا َع

ًٔ ُمتََتابَٔعئِن إأل َطِعبَ  ًِ أُوِّ َسَلَنَة َقاَلِت َما َرأَیُِت الئَّيیَّ ػلي اهلل عليط وسله َيُؼوُو َطِضَزیِ ٌَ َقاَل َسَلَنَة َع ا ـَ ٌَ َوَرَم ا

ًِ أَبُو عٔيَسی َصَذا إٔسَياْز َػحٔ  ًِ أَبٔي َسَلَنَة َع ًِ أُوِّ َسَلَنَة َوَرَوي صََذا اِلَحٔسیَث َغيِرُ َواحٕٔس َع ًِ أَبٔي َسَلَنَة َع يْح َوَصَهَذا َقاَل َع

ًٔ َقِس َرَوي اِلحَ  ًُ َعِبٔس الزَِّحَن ٌَ أَبُو َسَلَنَة بِ ٌِ یَهُو ًٔ الئَّيیِّ ػلي اهلل عليط وسله َویُِحَتَنُل أَ ًِ َعائَٔظَة  ٔسیَث َعائَٔظَة َع َع

ًٔ الئَّيیِّ ػلي اهلل عليط وسله  َوأُوِّ َسَلَنَة َجنٔيّعا َع

رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن وضحر ادقس یلص اہلل وک راضمؿ ف ابعشؿ ےک وسا دف امہ اکلم رفزے رےتھک ںیہن 

 داھکی۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک رفزفں اک ذرک
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 ًِ ثََيا أَبُو َسَلَنَة َع ًٔ َعِنزٕو َقاَل َحسَّ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ثََيا َعِبَسةُ َع ثََيا َصيَّاْز َقاَل َحسَّ َعائَٔظَة َقاَلِت َلِه أََر َرُسوَل اهللٔ ػلي اهلل  َحسَّ

ٌَ يَ  ٌَ إأل َقلٔيم  بَِل کَا ٌَ َيُؼوُو َطِعَبا ٌَ کَا ًِ ٔػَيأمطٔ ِهَّلِل فٔي َطِعَبا ٕ أَِنََْر ٔم  ُؼوُمُط کُلَّطُ عليط وسله َيُؼوُو فٔي َطِضز

 ہیلع فملس وک )راضمؿ ےک العفہ( ابعشؿ ےس زایدہ یسک امہ ںیم رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن وضحر ادقس یلص اہلل

رفزے رےتھک ںیہن داھکی۔ ابعشؿ ےک ارثک ہصح ںیم آپ رفزے رےتھک ےھت، ہکلب )رقت  رقت ( امتؾ ہنیہم ےک رفزے رےتھک 

 ےھت۔
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ًِ َطِيبَ  ٕ َع ًُ غَيَّاو ًُ ُموَسی َوكَِلُل بِ ثََيا عُبَِيُس اهللٔ بِ هُوفٔيُّ َقاَل َحسَّ ِْ ًُ زٔیَيإر ا ثََيا اِلَكأسُه بِ ًِ َعأػٕه َحسَّ ٌَ َع ًُ  ا ًِ ز ِِّّٔ بِ َع

ٕ ثمَ ثََة أَیَاوٕ َو  ةٔ کُلِّ َطِضز ًِ َُغَّ ٌَ َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َيُؼوُو ٔم ًِ َعِبسٔ اهللٔ َقاَل کَا ٌَ ُيِؿَّٔطُ َیِوَو حُبَِيٕع َع َقلََّنا کَا

 اِلُحُنَعةٔ 

دبع اہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع رہ ہنیہم ےک رشفع ںیم نیت دؿ رفزہ راھک رکےت ےھت افر ہعمج 

 ےک دؿ تہب مک ااطفر رفامےت ےھت۔
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ًِ َخالٔسٔ  ًٔ َیزٔیَس َع ًِ ثَِورٔ بِ ًُ َزاُوَز َع ثََيا َعِبُس اهللٔ بِ ًُ َعلٓٔيٕ َقاَل َحسَّ ثََيا أَبُو َحِؿٕؽ َعِنزُو بِ ًِ َربٔيَعةَ  َحسَّ ٌَ َع ًٔ َمِعَسا  بِ

ي َػِوَو االثَِيئِن َواِلَدنٔئص  ٌَ الئَّيیُّ ػلي اهلل عليط وسله یََتَْحَّ ًِ َعائَٔظَة َقاَلِت کَا  اِلُحَزٔشیِّ َع

 رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ریپ رعمجات ےک رفزہ اک ارثک اامتہؾ رفامےت ےھت۔
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ًِ أَبٔي اليَِّْضٔ  ًٔ أَىَٕص َع ًِ َمالٔٔک بِ ثََيا أَبُو ُمِؼَعٕب اِلَنٔسیىٔیُّ َع ٌَ َحسَّ ًِ َعائَٔظَة َقاَلِت َما کَا ًٔ َع ًٔ َعِبٔس الزَِّحَن ًِ أَبٔي َسَلَنَة بِ  َع

 ٌَ ًِ ٔػَيأمطٔ فٔي َطِعَبا ٕ أَِنََْر ٔم  َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َيُؼوُو فٔي َطِضز

 ںیم رفزے ںیہن رےتھک ےھت۔ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع ابعشؿ ےس زایدہ یسک امہ

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب
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 َ ًُ َیِحٌ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔي صَُزیِ َحسَّ ًِ أَبٔيطٔ َع ًٔ أَبٔي َػالٕٔح َع ًِ ُسَضِئل بِ ًٔ رَٔؾاَعَة َع ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ثََيا أَبُو َعأػٕه َع ٌَّ ی َقاَل َحسَّ َزَة أَ

 ٔ ٌِ ُيِعَزَق َعَنل َ  ي َوأَىَا َػائْٔه الئَّيیَّ ػلي اهلل عليط وسله َقاَل ُتِعَزُق األَِعَناُل َیِوَو االثَِيئِن َواِلَدنٔئص َؾأُحٔبُّ أ

رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای ہک اامعؽ ریپ افر رعمجات ےک دؿ ت  اعتٰیل 

 اشہن یک اعیل ابراگہ ںیم شیپ وہےت ںیہ ریما دؽ اچاتہ ےہ ہک ریمے اامعؽ رفزہ یک اح ت ںیم شیپ وہں ۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک رفزفں اک ذرک

     286    حسیث 

 ًِ ٌُ َع ثََيا ُسِؿَيا ٕ َقاال َحسَّ ًُ صَٔظاو ثََيا أَبُو أَِحَنَس َوُمَعاؤَیُة بِ ٌَ َقاَل َحسَّ ًُ غَِيم  ثََيا َمِحُنوزُ بِ ًِ  َحسَّ ًِ َخِيَثَنَة َع َمِيُؼوٕر َع

ِبَت َواألََحَس َو  ٔ الشَّ ِضز ًَ الظَّ ٌَ الئَّيیُّ ػلي اهلل عليط وسله َيُؼوُو ٔم م ثَاَئ َعائَٔظَة َقاَلِت کَا ٔ اآلََخٔ الثُّ ِضز ًَ الظَّ االثَِييَِن َؤم

 َواألَِرَبَعاَئ َواِلَدنٔيَص 

رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس )یھبک( رہ ہنیہم ےک نیت رفزے اس رطح یھب رےتھک ےھت 

 ے امہ ںیم لگنم ، دبھ ، رعمجات وک۔ہک اکی ہنیہم ںیم ہتفہ، اوتار، ریپ وک رفزہ رھک ےتیل افر دفرس
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 ًُ ٌُ بِ ثََيا َصاُرو ًِ َعائَٔظَة قَ  َحسَّ ًِ أَبٔيطٔ َع َوَة َع ًٔ َُعِ ًِ صَٔظاؤ بِ ٌَ َع ًُ ُسَلمِْيَ ثََيا َعِبَسةُ بِ ٌَ إِٔسَحاَم اِلَضِنَسانٔيُّ َقاَل َحسَّ اَلِت کَا

ٌَ َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َيُؼوُمطُ َؾَلنَّ  یِْع فٔي اِلَحاصٔلٔيَّةٔ َوکَا ا َقٔسَو اِلَنسٔیَيَة َػاَمطُ َعاُطوَراُئ یَِوّما َتُؼوُمطُ َُقَ

ًِ َطاَئ َػاَمطُ  ُة َوتُزَٔک َعاُطوَراُئ َؾَن ـَ ي ٌُ صَُو اِلََفٔ ا ـَ ٌَ َرَم ٌُ کَا ا ـَ ا اِؾتُرَٔق َرَم ًِ َطاَئ َتَزَنطُ  َوأََمَز بٔٔؼَيأمطٔ َؾَلنَّ  َوَم

اھک رکےت ےھت افر وضحر ارکؾ یلص اہلل یھب اک رفزہ زامہن اجتیلہ ںیم رقشی ر رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک اعوشرہ

)ک تت ےس( لبق وطتًاع رھک ںای رکےت ےھت )نکیل ک تت ےک دعب( بج دمہنی ونمرہ رشتفی الےئ وت وخد یھب )اامتہؾ ےس( راھک افر 

تیض وسنمخ وہ یئگ )اب اتم وک یھب )فوجًاب( مکح رفامای۔ رگم بج راضمؿ اابملرک انزؽ وہا وت فیہ رفض رفزہ نب ایگ افر اعوشرہ یک رف

 اابحتسب ابیق ےہ سج اک دؽ اچےہ رےھک افر سج اک دؽ اچےہ ہن رےھک( ۔
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 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 زفں اک ذرکوضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک رف

     288    حسیث 

ًِ َمِيُؼو ٌُ َع ثََيا ُسِؿَيا ًُ َمِضٔسٓيٕ َقاَل َحسَّ ًٔ بِ ثََيا َعِبُس الزَِّحَن إر َقاَل َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َعِلَكَنَة َحسَّ ًٔ إٔبَِزاصٔيَه َع ٕر َع

ٌَ َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله  ٌَ َعَنلُُط زٔیَنّة َوأَیُّهُِه یُٔليُل َما َقاَل َسأَِلُت َعائَٔظَة أَکَا ًَ األَیَاؤ َطِيّئا َقاَلِت کَا َیُدؽُّ ٔم

ٌَ َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله یُٔليُل   کَا

ہمقلع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس وپاھچ ایک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اایؾ وک ابعدت ےک 

 وصخمص رفامای رکےت ےھت، اوہنں ےن رفامای ہک )ںیہن( وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اامعؽ داہ ی وہےت ےھت  م ںیم ےس اس ےئل

 ابت یک وکؿ اطتق راتھک ےہ سج یک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس اطتق رےتھک ےھت ۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک رفزفں اک ذرک

     289    حسیث 

ًِ َعائَٔظَة قَ  ًِ أَبٔيطٔ َع َوَة َع ًٔ َُعِ ٔ بِ ًِ صَٔظاو ثََيا َعِبَسةُ َع ًُ إِٔسَحاَم َقاَل َحسَّ ٌُ بِ ثََيا َصاُرو اَلِت َزَخَل َعلَيَّ َرُسوُل اهللٔ َحسَّ

ًِ صَٔذظٔ ُقِلُت ُؾم ىَُة ال َتَياُو اللَِّيَل َؾَكاَل َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل  عليط وسله ػلي اهلل عليط وسله َوعِٔئسي اِمَزأَْة َؾَكاَل َم

َّی َتنَ  ٌَ َؾَواهللٔ ال یََنلُّ اهللُ َحً ًَ األَِعَنأل َما تُٔليُكو ٔلَي َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله الَّٔذي َعَلِيهُِه ٔم ٌَ أََحبَّ َذلَٔک إ لُّوا َوکَا



 

 

 یَُسوُو َعَلِيطٔ َػاحٔبُطُ 

رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اکی رمہبت رشتفی الےئ وت ریمے اپس اکی وعرت یھٹیب 

وہیئ یھت۔ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن درایتف رفامای ہک ہی وکؿ ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک ہک الفین وعرت ےہ وج رات رھب ںیہن 

 نج اک ہ لم وہ ےکس، ت  اعتٰیل ش  اشہن وثاب وسںیت ۔ وضحر ارکؾ یلص اہلل
 
 
 

 ہیلع فملس ےن رفامای ہک ونالف اس دقر اایتخر رکےن اچی

دےنی ےس ںیہن ربھگاےت، اہیں کت ہک  م لمع رکےن ےس ربھگا اجؤ۔ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل 

 یم ابنہ رک ےکس۔ہیلع وک فیہ لمع زایدہ دنسپ اھت سج رپ آد

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک رفزفں اک ذرک
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 ٔ ًِ أَبٔي َػال ًٔ األَِعَنٔع َع ِيٕل َع ـَ ًُ ُؾ ثََيا ابِ ًُ َیزٔیَس الزَِّؾاعٔيُّ َقاَل َحسَّ ُس بِ ٕ ُمَحنَّ ثََيا أَبُو صَٔظاو ٕح َقاَل َسأَِلُت َعائَٔظَة َوأُوَّ َحسَّ

ٔلَي َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َقاَلَتا َما زٔی ٌَ أََحبَّ إ ٌِ َقلَّ َسَلَنَة أَيُّ اِلَعَنٔل کَا ٔ  َه َعَلِيطٔ َوإ

اوباصحل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع افر رضحت اؾ ہملس ریض اہلل ہنع ےس وپاھچ ہک وضحر ادقس 

 مک وہ ۔ یلص اہلل ہیلع فملس ےک زندکی وکؿ اس لمع زاید دنسپ اھت؟ دفونں ےن ہی وجاب دای ہک سج لمع رپ دمافتم یک اجےئ وخاہ انتک یہ

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک رفزفں اک ذرک
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ًُ إِٔسَناعٔيَل َقاَل َحسَّ  ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّطُ َحسَّ ًٔ َقِيٕص أَى ًِ َعِنزٔو بِ ًُ َػالٕٔح َع ثَىٔی ُمَعاؤَیُة بِ ًُ َػالٕٔح َقاَل َحسَّ ثََيا َعِبُس اهللٔ بِ

ًَ َمالٕٔک َيُكوُل ُنِيُت َمَع َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َلِيَلّة  ًَ حَُنِيٕس َقاَل َسنِٔعُت َعِوَف بِ َؾاِسَتاَک ثُهَّ  َسنَٔع َعأػَه بِ

َ َتوَ  ـَ َؾَشأ َة َؾم  َیُنزُّ بٔآیَةٔ َرِحَنٕة إأل َوَق َ َؾاِسَتِؿَتَح اِلَبََقَ ِّي َؾُكِنُت َمَعُط َؾَبَسأ َ ثُهَّ َقاَو ُيَؼل أ ـَ ؿَّ َل َوال یَُنزُّ بٔآیَةٔ َعَذإب إأل َوَق

َذ ثُهَّ َرَنَع َؾَنَهَث َرانّٔعا بَٔكِسرٔ قَٔيأمطٔ َوَيُكوُل فٔي ُرُنوعٔطٔ  ٔهبِرٔیَأئ َواِلَعَوَنٔة ثُهَّ َؾَتَعوَّ ِْ ٌَ ذٔي اِلَحبَرُؤت َواِلَنَلهُؤت َوا ُسِبَحا

 ُ ٔهبِرَٔیأئ َواِلَعَوَنةٔ ث ِْ ٌَ ذٔي اِلَحبَرُؤت َواِلَنَلهُؤت َوا ٔ ُسِبَحا ٌَ ثُهَّ َسَحَس بَٔكِسرٔ ُرُنوعٔطٔ َوَيُكوُل فٔي ُسحُوزٔظ َ آَل عِٔنَزا أ هَّ ََقَ

 َل َذلَٔک في کل رنعةُسوَرّة َيِؿَعُل ٔمثِ 

وعػ نب امکل ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع افر رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع ےس وپاھچ ہک وضحر ادقس یلص اہلل 

 ںیہ ہیلع فملس ےک زندکی وکؿ اس لمع زاید دنسپ اھت؟ دفونں ےن ہی وجاب دای ہک سج لمع رپ دمافتم یک اجےئ وخاہ انتک یہ مک وہ ۔ ےتہک

ہک ںیم اکی بش وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت اھت۔ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن وسماک رفامیئ رھپ فوض رفامای رھپ 

ع امنز یک تین ابدنھ یل، ںیم ےن یھب وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس اک ادتقاء ایک افر وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن وسرہ رقبہ رشف

امیئ افر بج آتی رتمح رپ سگرےت فاہں فہفق رفام رک ت  اعتٰیل ش  اشہن ےس رتمح اک وساؽ رفامےت افر اےسی یہ بج آتی ذعاب رف

رپ سگرےت فاہں فہفق رفام رک ت  اعتٰیل اشہن ےس اس ذعاب ےس انپہ امےتگن۔ رھپ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رقتًابی اینت یہ دری 

 ہی داع ڑپےتھ رےہ اپک ےہ فہ ذات وج تموتم افر و تنط فایل روکع رفامای روکع ںیم

 

مة

 

غظ
ل

ووت فاربکلایء فا
ملک
ل

 احبسؿ ذی اربجلفت فا

اہنتی زبریگ افر تمظع فڑبایئ فایل ےہ۔ رھپ روکع یہ یک دقمار ےک وماقف دجسہ ایک افر اس ںیم یھب ن ی داع ڑپیھ )رھپ دفرسی 

  اکی رتعک ںیم( اکی اکی وسرة ڑپےتھ ےھت ۔رتعک ںیم( وسرہ آؽ رمعاؿ افر ایس رطح )اکی

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

  

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک رقاتئ اک ذرک

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اتئ اک ذرکوضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک رق
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َُّط  ًٔ َمِنَلٕک أَى ًِ َيَعلَي بِ ًٔ أَبٔي ُمَلِيَهَة َع ًٔ ابِ ثََيا اللَِّيُث َع ًُ َسٔعيٕس َقاَل َحسَّ ثََيا ُقتَِيَبُة بِ ائَةٔ َحسَّ ًِ َٔقَ َسأََل أُوَّ َسَلَنَة َع

ّؾا ّؾا ََحِ ّة ََحِ َ ائَّة ُمَؿْسَّ  َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َؾإَٔذا هَٔي َتِيَعُت َٔقَ

ونینم ےس وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس یک رقاتیلعی

ہ

و
م
ل

یک تیفیک وپیھچ اوہنں ےن اکی   ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اؾ ہملس اؾ ا

 اکی رحػ دحیلعہ دحیلعہ اصػ اصػ تیفیک اتبیئ۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک رقاتئ اک ذرک
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ًِ َقَتاَزَة قَ  ثََيا أَبٔي َع ٕ َقاَل َحسَّ ًٔ َحازٔو ٔ بِ ًُ َجزٔیز ثََيا َوصُِب بِ إر َقاَل َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٔ َحسَّ ًٔ َمال ٕک اَل ُقِلُت ألَىَٔص بِ

ا ائَُة َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َؾَكاَل َمسًّ ـَ کَاىَِت َٔقَ  َنِي

یک تیفیک وپیھچ وت  اتقدة ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس یک رقات

  ےک اسھت چنیھک رک ڑپےتھ ےھت۔اوہنں ےن رفامای ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع )دم فاےل رحفػ وک( دم

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک رقاتئ اک ذرک
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ًُ حُحِ  ثََيا َعلٔيُّ بِ ًِ أُوِّ َسَلَنَة َقالَ َحسَّ ًٔ أَبٔي ُمَلِيَهَة َع ًٔ ابِ ًٔ ُجَزیِٕخ َع ًٔ ابِ ًُ َسٔعيٕس األَُمؤيُّ َع ثََيا َیِحٌَی بِ ٕ َقاَل َحسَّ ٌَ ز ِت کَا

ـُ ثُهَّ َيكُ  ٔ ائََتُط َيُكوُل اِلَحِنُس ِهَّلِل َربِّ اِلَعاَلنٔيَن ثُهَّ َيك ـُ الئَّيیُّ ػلي اهلل عليط وسله َيِكَلُع َٔقَ ٔ ًٔ الزَّحٔئه ثُهَّ َيك وُل الزَِّحَن

 ًٔ ی أُ َملٔٔک یَِوؤ السِّ ٌَ َيَِقَ  َوکَا

رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع التفت ںیم رہ آتی وک دجا دجا رک ےک دحیلعہ دحیلعہ اس رطح 

 ویؾ ادلنی ڑپےتھ ۔ ڑپےتھ ہک ادمحل ہلل رب انیملٰعل رپ رہھٹےت رھپ ارلنمح ارلمیح
ٰ

 رپ ففق رکےت رھپ لٰم

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک رقاتئ اک ذرک
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ثََيا ُقتَيِ  ًٔ أَبٔي َقِيٕص َقاَل َسأَِلُت َعائَٔظَة عَ َحسَّ ًِ َعِبسٔ اهللٔ بِ ًٔ َػالٕٔح َع ًِ ُمَعاؤیََة بِ ثََيا اللَِّيُث َع ائَةٔ الئَّيیِّ َبُة َقاَل َحسَّ ًِ َٔقَ

ٌَ َيِؿَعُل قَ  ائَٔة أَِو یَِحَضزُ َقاَلِت کُلُّ َذلَٔک َقِس کَا ٌَ ُئْسُّ بٔاِلَٔقَ ٌَ ُربََّنا أَََسَّ َوُربََّنا َجَضَز َؾُكِلُت ػلي اهلل عليط وسله أَکَا ِس کَا

ٔ َسَعّة   اِلَحِنُس ِهَّلِل الَّٔذي َجَعَل فٔي األَِمز

دبع اہلل نب ایب سیق ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس وپاھچ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس 

ر رک اوہنں ےن رفامای ہک دفونں رطح ومعمؽ اھت ںیم ےن اہک ادمحل ہلل اہلل اک رکش ف ااسحؿ ےہ سج رقآؿ رشفی آہتسہ ڑپےتھ ےھت ای اکپ

 ےن رہ رطح وہس ت اطع رفامیئ )ہک اضتقمبےئ فتق اسیج انمبس وہ آفاز ےس ای آہتسہ ایس رطح ڑپھ ےکس(۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک رقاتئ اک ذرک

     296    حسیث 

 ًِ ًِ أَبٔي اِلَعم ٔئ اِلَعِبٔسيِّ َع ثََيا ٔمِشَعْز َع ثََيا َونٔيْع َقاَل َحسَّ ٌَ َقاَل َحسَّ ًُ غَِيم  ثََيا َمِحُنوزُ بِ ًِ أُوِّ َحسَّ ًٔ َجِعَسَة َع یَِحٌَی بِ

ائََة الئَّيیِّ ػلي اهلل عليط وسله بٔاللَِّئل َوأَىَا َعلَي  یٔشیَصاىٕٔئ َقاَلِت ُنِيُت أَِسَنُع َٔقَ  ََعٔ

رضحت اؾ اہین ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس )دجسم رحاؾ ںیم رقآؿ رشفی ڑپےتھ ےھت افر ںیم وضحر 

 ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس( ےک ڑپےنھ یک آفاز رات وک اےنپ رھگ یک تھچ رپ ےس انس رکیت یھت۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک رقاتئ اک ذرک

     297    حسیث 

ًِ ُمَع  ثََيا ُطِعَبُة َع ثََيا أَبُو َزاُوَز َقاَل َحسَّ ٌَ َقاَل َحسَّ ًُ غَِيم  ثََيا َمِحُنوزُ بِ ٕل َحسَّ ًَ ُمَػؿَّ َة َقاَل َسنِٔعُت َعِبَس اهللٔ بِ ًٔ َُقَّ اؤیََة بِ

َّا َؾَتِحَيا َلَک َؾِتّحا ُ إٔى أ ُمبٔيّيا لَٔيِػَٔفَ َلَک اهللُ َما  َيُكوُل َرأَیُِت الئَّيیَّ ػلي اهلل عليط وسله َعلَي ىَاَقتٔطٔ َیِوَو اِلَؿِتٔح َوصَُو َيَِقَ

ًِ َذىِبَٔک َوَما َو ٔم َْ  َتَكسَّ ٌِ َیِحَتنَٔع اليَّاُض َعلَيَّ ألََخِذُت  َ َة َلِوال أ ًُ َُقَّ َع َقاَل َوَقاَل ُمَعاؤَیُة بِ أَ َوَرجَّ َ َقاَل َؾََقَ
هُِه فٔي َتأََخَّ

 ًٔ ِح ِؤت أَِو َقاَل اللَّ  َذلَٔک الؼَّ

ر  کل اہلل دبع اہلل نب لفغم ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وک حتف
ف

 

لی غ

ا  

 

 ن
ن ی
م
  

  

ا  کل ح

 

جن

 

فت

 ہکم ےک دؿ اان 

  فام اترخ ڑپےتھ داھکی۔ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس رتعیج ےک اسھت ڑپھ رےہ ےھت۔ اعمفہی نب رقة )وج اس 

 

امدقتؾ نم ذن

 ںیم ڑپھ رک انسات۔دحثی ےک اکی رافی ںیہ فہ( ےتہک ںیہ ہک ارگ ولوگں ےک عمج وہ اجےن اک ڈر ہن وہات وت ںیم اس ہجہل 

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



 

 

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک رقاتئ اک ذرک

     298    حسیث 

ًُ َسٔعيٕس َقاَل  ثََيا ُقتَِيَبُة بِ ا إأل  َحسَّ ًِ َقَتاَزَة َقاَل َما َبَعَث اهللُ ىَبٔيًّ ًٔ ٔمَؼٓکٕ َع ًِ حَُشاؤ بِ انٔيُّ َع ًُ َقِيٕص اِلُحسَّ ثََيا ىُوُح بِ َحسَّ

ٌَ ال یَُزجِّ  ِؤت َوکَا ًَ الؼَّ ًَ اِلَوِجطٔ َحَش هُِه ػلي اهلل عليط وسله َحَش ٌَ ىَبٔيُّ ِؤت َوکَا ًَ الؼَّ ًَ اِلَوِجطٔ َحَش  عُ َحَش

دة ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ت  اعتٰیل ش  اشہن ےن رہ یبن وک نیسح وصرت افر نیسح آفاز فاال ثوعبث رفامای ےہ۔ ایس رطح یبن اتق

رکمی یلص اہلل ہیلع فملس نیسح وصرت افر لیمج آفاز فاےل ےھت۔ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس رقآؿ رشفی )اگےن فاولں یک 

  ےھت۔رطح( آفاز انب رک ںیہن ڑپےتھ

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک رقاتئ اک ذرک

     299    حسیث 

ًٔ قَ  ًُ َعِبٔس الزَِّحَن ثََيا َعِبُس اهللٔ بِ ًٔ أَبٔي َحسَّ ًِ َعِنزٔو بِ ًُ أَبٔي الزِّىَازٔ َع ًٔ بِ ثََيا َعِبُس الزَِّحَن ٌَ َقاَل َحسَّ ا ًُ َحشَّ ثََيا َیِحٌَی بِ اَل َحسَّ

 ٔ ًِ ف ائَُة الئَّيیِّ ػلي اهلل عليط وسله ُربََّنا َيِشَنُعَضا َم ًٔ َعبَّإض َقاَل کَاىَِت َٔقَ ًٔ ابِ َمَة َع ًِ عَِٔکٔ ٔ َوصَُو فٔي ي اِلُحِحزَ َعِنزٕو َع ة

 اِلبَِئت 

یک آفاز ) رصػ اس دقر دنلب وہیت یھت ہک(  رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک رقات

 آپ ارگ وکڑھٹی ںیم ڑپےتھ وت نحص فاےل نس ےتیل ےھت۔
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 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک رگہی فزاری اک ذرک

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک رگہی فزاری اک ذرک

     300    حسیث 

ًِ مُ حَ  ًِ ثَابٕٔت َع ًٔ َسَلَنَة َع ازٔ بِ ًِ َحنَّ ًُ اِلُنَبارٔٔک َع ثََيا َعِبُس اهللٔ بِ ًُ َنِْصٕ َقاَل َحسَّ ثََيا ُسَویُِس بِ ًُ َعِبٔس اهللٔ سَّ ٕف َوصَُو ابِ ََّطِّ

ِّي َو  ًِ أَبٔيطٔ َقاَل أََتِيُت َرُسوَل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َوصَُو ُيَؼل ٔ َع ير دِّ ًٔ الظِّ ًَ اِلبُکَائٔ بِ ٔ اِلنٔزَِجٔل ٔم  لَٔحِوؾٔطٔ أَزٔیزْ َنأَزٔیز

 دبع اہلل نب ریخش ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس یک مدتم ںیم احرض وہا وت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس

  ےسی ڈنہای اک وجش وہات ۔ امنز ڑپھ رےہ ےھت افر رفےن یک فہج ےس آپ ےک ہنیس ےس ایسی آفاز لکن ریہ یھت

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک رگہی فزاری اک ذرک

     301    حسیث 

 ًُ ثََيا َمِحُنوزُ بِ ًِ عُبَِيَس َحسَّ ًٔ إٔبَِزاصٔيَه َع ًٔ األَِعَنٔع َع ٌُ َع ثََيا ُسِؿَيا ًُ صَٔظاوٕ َقاَل َحسَّ ثََيا ُمَعاؤیَُة بِ ٌَ َقاَل َحسَّ ًِ غَِيم  َة َع

ِ َعلَيَّ َؾُكِلُت یَا َرُسوَل اهللٔ أَََقَ  أ ٕ َقاَل َقاَل لٔي َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله اَِقَ ًٔ َمِشُعوز ُ َعَلِيَک َوَعَلِيَک َعِبٔس اهللٔ بِ أ

َّی بََلِػُت َؤجئَٔيا بَٔک َعلَي أُِت ُسوَرَة اليَِّشأئ َحً ًِ َغيِرٔي َؾََقَ ٌِ أَِسَنَعُط ٔم ِّي أُحٔبُّ أَ ٔن أَیُِت  أُىِزَٔل َقاَل إ َصُؤالٔئ َطضٔيّسا َقاَل ََّرَ

 ٌٔ  َعِيىَِی َرُسؤل اهللٔ َتِضنمٔ 



 

 

ےت ںیہ ہک ھجم ےس وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی رمہبت اراشد رفامای ہک رقآؿ رشفی دبع اہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع رفام

انسؤ ) اشدی وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ےئل اراشد رفامای وہ ہک تہب یس فوجہ اس یک وہ یتکس ںیہ الثم ن ی ہک رقآؿ رشفی 

 ےس اثتب وہ اجےئ( ںیم ےن رعض ایک ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فملس آپ یہ ےننس یک تنس یھب وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک لعف

رپ وت انزؽ وہا ےہ افر آپ یہ وک انسؤں ۔ )اشدی انب وعسمد ریض اہلل ہنع وک ہی ایخؽ وہا ہک انسؿ غیلبت افر اید رکاےن ےک فاےطس وہات 

 ؽ مکح ںیم انسان رشفع ےہ( وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای ہک ریما دؽ اچاتہ

 
 

 ےہ ہک دفرسے ےس  ںوں ۔ ںیم ےن اث

 

 

  نم لک امة

 
ہ

 
ایک افر وسرہ اسنء )وج وچےھت اپرہ ےک وپےن ےس رشفع وہیت ےہ( ڑپانھ رشفع یک افر بج اس آتی رپ اچنہپ فیکف اذاج

والٓء دیہشا۔ وت ںیم ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع ےک رہچہ ابمر

ہ

  کب یلع ٰھ

 
ہ

 
 ن دذ فج

ہ

 

ی ش

ک یک رطػ داھکی ہک دفونں آںیھکن رگہی یک فہج 

 ےس ہہب ریہ ںیھت۔
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 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک رگہی فزاری اک ذرک

     302    حسیث 

ًٔ َعِنزٕو َقاَل  ًِ َعِبٔس اهللٔ بِ ًِ أَبٔيطٔ َع ائٔٔب َع ًٔ الشَّ ًِ َعَلأئ بِ ثََيا َجزٔیْز َع ثََيا ُقتَِيَبُة َقاَل َحسَّ ِنُص َیِوّما َعلَي  َحسَّ اىِهشَؿٔت الظَّ

 ِّ َّی َلِه َیَهِس َیزَِنُع ثُهَّ َرَنَع َؾَلِه َیهَِس َعِضٔس َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َؾَكاَو َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ُيَؼل ي َحً

ٌِ یَزَِؾَع َرأَِسُط ثُهَّ َر  ٌِ َيِشُحَس ثُهَّ َسَحَس َؾَلِه َیَهِس أَ ٌِ َيِشُحَس ثُهَّ َیزَِؾُع َرأَِسطُ ثُهَّ َرَؾَع َرأَِسُط َؾَلِه َیَهِس أَ َؾَع َرأَِسُط َؾَلِه َیَهِس أَ

 ٌِ بَُضِه َوأَىَا ؾٔيضِٔه َربِّ أَ  َسَحَس َؾَلِه َیهَِس أَ ٌِ ال ُتَعذِّ ٌِ ال َیزَِؾَع َرأَِسُط َؾَحَعَل یَِيُؿُذ َوَیِبکٔي َوَيُكوُل َربِّ أََلِه َتٔعِسنٔي أَ َلِه َتٔعِسنٔي أَ

نِ  َّي َرِنَعَتئِن اىَِحَلٔت الظَّ ا َػل َک َؾَلنَّ ًُ َنِشَتِػَٔفُ ٌَ َوىَِح و بَُضِه َوصُِه َيِشَتِػَٔفُ ُص َؾَكاَو َؾَحنَٔس اهللَ َتَعالَي َوأَثِىَی َعَلِيطٔ ُتَعذِّ

ٌٔ لَٔنِؤت أََحٕس َوال لَٔحَياتٔطٔ َؾإَٔذا  ًِ آیَأت اهللٔ ال یَِيَهٔشَؿا ٌٔ ٔم ِنَص َواِلَكَنَز آیََتا ٌَّ الظَّ ٔ ٔلَي ذِْٔکٔ اهللٔ ثُهَّ َقاَل إ اىَِهَشَؿا َؾاِؾزَعُوا إ

 َتَعالَي

 ہنع ےتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک زامہن ںیم اکی رمہبت وسرج رگنہ وہا۔ )ہی  ہص روہمر دبع اہلل نب رمعف ریض اہلل



 

 

ےک زندکی ا ک تی اک ےہ( وضحر ادقس یلص اہلل دجسم ںیم رشتفی ےل ےئگ افر امنز رشفع رفام رک اینت دری کت ڑھکے رےہ۔ وگای 

ںیم ےہ ہک وسرہ رقبہ ڑپیھ یھت( افر رھپ روکع اانت وطلی ایک ہک وگای روکع ےس اےنھٹ روکع رکےن اک ارادہ یہ ںیہن ےہ ) دفرسی رفاتی 

افر اک ارادہ یہ ںیہن رھپ اےسی یہ روکع ےک دعب رس اتاھ رک وقہم ںیم یھب اینت دری کت ڑھکے رےہ وگای دجسہ رکان یہ ںیہن ےہ رھپ دجسہ ایک 

وگای رس ابمرک اتاھان یہ ںیہن ایس رطح دجسہ ےس اھٹ رک ہسلج افر رھپ ہسلج  اس ںیم یھب رس ابمرک زنیم رپ اینت دری کت رےھک رےہ

ےک دعب دفرسے دجسہ ںیم رغض رہ رہ رنک اس دقر وطلی وہات اھت ہک وگای ن ی رنک اریخ کت ایک اجےئ اگ۔ دفرسا وکیئ رنک ںیہن 

ےتیل ےھت افر رفےت ےھت افر ت  اعتٰیل اشہن ےہ۔ )ایس رطح دفرسی رتعک ڑپیھ افر اریخ دجسہ ںیم( دشت مغ افر وجش ےس اسسن 

یک ابراگہ اعیل ںیم ہی رعض رکےت ےھت ہک اے اہلل وت ےن ھجم ےس ہی فدعہ ایک اھت ہک ریمی وموجدیگ کت اتم وک ذعاب ہن وہاگ اے اہلل 

اافغتسر رکےت ںیہ وت ےن یہ ہی فدعہ ایک اھت ہک بج کت ہی ول  اافغتسر رکےت رںیہ ےگ ذعاب ںیہن وہاگ، اب  م بس ےک بس 

)وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس اک ہی اراشد اس ومضمؿ یک رطػ ااشرہ ےہ وج الکؾ اہلل رشفی ںیم ونںی اپرہ ےک اریخ ںیم ےہ فاماکؿ 

ر فؿ اس آتی رشہفی اک رتہمج ہی ےہ ہک اہلل ش  اشہن ااسی ہن رکںی ےگ ہک 
ف
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ولوگں ںیم آپ ےک وموجد وہےت وہےئ اؿ وک ذعاب دںی افر اس اح ت ںیم یھب اؿ وک ذعاب ہن دںی ےگ ہک فہ ا

رےتہ وہں( وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس بج امنز ےس افرغ وہےئ وت آاتفب لکن اکچ اھت۔ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس 

 اعتیل یک دمح فانثء ےک دعب ہی ومضمؿ رفامای ہک  سم ف رم یسک یک ومت ای ایحت یک فہج ےس  نہ ںیہن ےک دعب فظع رفامای سج ںیم اہلل

وہےت، ہکلب ہی ت  اعتٰیل ش  اشہن یک دف اشناینں ںیہ ) نج ےس ت  احبسہن اےنپ دنبفں وک ربعت دالےت ںیہ افر ڈراےت ںیہ( بج ہی  نہ 

 ا وتمہج وہاجای رکف۔ افر اافغتسر فامنز رشفع رک دای رکف۔وہ اجای رکںی وت اہلل ش  الجہل یک رطػ وفر

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک رگہی فزاری اک ذرک

     303    حسیث 

ائٔٔب عَ  ًٔ الشَّ ًِ َعَلأئ بِ ٌُ َع ثََيا ُسِؿَيا ثََيا أَبُو أَِحَنَس َقاَل َحسَّ ٌَ َقاَل َحسَّ ًُ غَِيم  ثََيا َمِحُنوزُ بِ ًٔ َعبَّإض َحسَّ ًٔ ابِ َمَة َع ًِ عَِٔکٔ

َيَضا َؾَوَؿَعَضا  ـَ بَيَِن یََسیِطٔ َؾَناَتِت َوهَٔي بَيَِن یََسیِطٔ َقاَل أََخَذ َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ابَِيّة َلُط َتِكٔضی َؾاِحَت



 

 

 ٔ ًَ َؾَكاَل َيِعىٔی ػلي اهلل عليط وسله أََتِبٔهيَن عِٔيَس َرُسؤل اهللٔ َؾَكاَلِت أََلِشُت أََراَک َتِبک ِّي َلِشُت َوَػاَحِت أُوُّ أَیَِن ٔن ي َقاَل إ

ًَ بٔکُلِّ َخ  ٌَّ اِلُنِؤٔم ٔ ََّنا هَٔي َرِحَنْة إ ًِ بَئِن َجِيبَِيطٔ َوصَُو یَِحَنُس اهللَ تعاليأَبِکٔي إٔى ٌَّ َنِؿَشطُ تُِيزَُع ٔم ٔ ٕ َعلَي کُلِّ َحإل إ  يِر

رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس یک اکی ڑلیک رقت  اولافت ںیھت ۔ وضحر ارکؾ یلص 

ر اےنپ اسےنم رھک ںای۔ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسےنم یہ رےھک رےھک اؿ یک فافت اہلل ہیلع فملس ےن اؿ وک وگد ںیم اتاھای اف

 وہیئگ اؾ انمی )وج وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس یک اکی ابدنی ںیھت( الچ رک رفےن ںیگل وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ایک

۔ )وچہکن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک آ وس یھب  کپ رےہ ےھت اس ےئل اوہنں اہلل ےک یبن ےک اسےنم یہ الچ رک رفان رشفع رک دای

یک ےن رعض ایک ہک )وضحر یلص اہلل ہیلع فملس( آپ یھب وت رف رےہ ںیہ ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ہی رفان ونممع ںیہن ہی اہلل 

تقفش فرتمح اک امدہ اطع رفامںیئ( رھپ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رتمح ےہ )ہک دنبفں ےک ولقب وک رنؾ رفامںیئ افر اؿ ںیم 

 رفامای ہک ومنم رہ احؽ ںیم ریخ یہ ںیم راتہ ےہ یتح ہک وخد اس اک سفن اکنال اجات ےہ افر فہ ت  اعتٰیل اشہن یک دمح رکات ےہ۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک رگہی فزاری اک ذرک

     304    حسیث 

ًِ َعأػ  ٌُ َع ثََيا ُسِؿَيا ًُ َمِضٔسٓيٕ َقاَل َحسَّ ًٔ بِ ثََيا َعِبُس الزَِّحَن إر َقاَل َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ اِلَكأسٔه َحسَّ ًٔ عُبَِئس اهللٔ َع ٔه بِ

ٌٕ َوصَُو َميِّْت َوصَُو یَ  ًَ َمِوُعو ٌَ بِ ٌَّ َرُسوَل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َقبََّل عُِثَنا ًِ َعائَٔظَة أَ ٕس َع ًٔ ُمَحنَّ ِبکٔي أَِو َقاَل َعِيَياُظ بِ

 ٌٔ  َتِضَزاَقا

ہیلع فملس ےن امثعؿ نب وعظمؿ ریض اہلل ہنع یک ناشیین وک اؿ یک فافت ےک دعب  رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک وضحر یلص اہلل

 وبہس دای۔ اس فتق وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک آ وس  کپ رےہ ےھت۔

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



 

 

  

 فملس یک ریست اک ایبؿوضحر یلص اہلل ہیلع  :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک رگہی فزاری اک ذرک

     305    حسیث 

 ٔ ًِ ص ٌَ َع ًُ ُسَلمِْيَ ثََيا ُؾَلِيْح َوصَُو ابِ ٕ َقاَل َحسَّ ًُ َمِيُؼوٕر َقاَل أَِخبََرىَا أَبُو َعأمز ثََيا إِٔسَحاُم بِ ًٔ َحسَّ ًِ أَىَٔص بِ ًٔ َعلٓٔيٕ َع م ٔل بِ

أَیُِت َعِيَيِيطٔ َتسَم  َمالٕٔک  ٔ ََّرَ ٌٔ َؾَكاَل َقاَل َطضِٔسىَا ابَِيّة لَٔزُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َوَرُسوُل اهللٔ َجالْٔص َعلَي اِلَكبِر َعا

 أَؾٔيهُِه َرُجْل َلِه ُيَكارٔٔف اللَِّيَلَة َقاَل أَبُو كَِلَحَة أَىَا َقاَل اىِزِٔل َؾَيزََل فٔي َقبِرٔصَا

 ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اینپ اصازبادی )اؾ موثلؾ ریض اہلل اہنع( یک  رب رپ رشتفی رضحت اسن

رفام ےھت افر آپ ےک آ وس اجری ےھت، وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہی اراشد رفامای ہک  رب ںیم فہ صخش ارتے سج ےن آج رات 

 اجمتعم ہن یک وہ،۔

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

  

 اؿ رفاایت اک ذرک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک رتسب ےک ابرہ ںیم فارد وہیئ ںیہ

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 اؿ رفاایت اک ذرک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک رتسب ےک ابرہ ںیم فارد وہیئ ںیہ

     306    حسیث 

ًِ َعائَٔظَة  ًِ أَبٔيطٔ َع َوَة َع ًٔ َُعِ ٔ بِ ًِ صَٔظاو ٕ َع ًُ ُمِشضٔز ثََيا َعلٔيُّ بِ ٕ َقاَل َحسَّ ًُ حُِحز ثََيا َعلٔيُّ بِ ٌَ َّٔرَاُغ َرُسوَحسَّ ََّنا کَا ٔل َقاَل إٔى

ـْ  ًِ أََزوٕ َحِظُوُظ لٔي  اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله الَّٔذي یََياُو َعَلِيطٔ ٔم

 رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک وسےن افر آراؾ رفامےن اک رتسب ڑمچے اک وہات اھت ۔



 

 

 سج ںیم وجھکر ےک درتخ یک اھچؽ رھبی وہیئ یھت۔

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

  

 اؿ رفاایت اک ذرک وج وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 اؿ رفاایت اک ذرک وج وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس

     307    حسیث 

ثََيا ثََيا َجِعََفُ بِ  َحسَّ ٌٕ َقاَل َحسَّ ًُ َمِيُنو ثََيا َعِبُس اهللٔ بِ يُّ َقاَل َحسَّ ًُ َیِحٌَی اِلَبِْصٔ أب زٔیَازُ بِ ًِ أَبٔيطٔ أَبُو اِلَدلَّ ٕس َع ًُ ُمَحنَّ

اُغ َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله فٔي بَيِ  ٌَ َّٔرَ تٔٔک َقاَلِت ٔمِشّحا ىَِثئيطٔ َقاَل ُسئَٔلِت َعائَٔظُة َوُسئَٔلِت َحِؿَؼُة َما کَا

َ َلطُ  ٌَ أَِوكَأ ٌَ َذاَت َلِيَلٕة ُقِلُت َلِو ثََيِيَتُط أَِربََع ثَِيَيإت َلکَا ا کَا ا ثَئيََّتئِن َؾَيَياُو َعَلِيطٔ َؾَلنَّ  َؾَثَيِيَياُظ َلطُ بٔأَِربَٔع ثَِيَيإت َؾَلنَّ

ِيَلَة َقا ُ َلَک َقاَل ُرزُّوُظ لَٔحاَلتٔطٔ أَِػَبَح َقاَل َما ََّرِطُتِه لَٔي اللَّ َّا ثََيِيَياُظ بٔأَِربَٔع ثَِيَيإت ُقِلَيا صَُو أَِوكَأ اُطَک إأل أَى  َلِت ُقِلَيا صَُو َّٔرَ

َّطُ َمَيَعِتىٔی َوكَائَُتُط َػم تَي اللَِّيَلةَ   األُولَي َؾإٔى

ےس یسک ےن وپاھچ ہک آپ ےک اہیں وضحر یلص اہلل ہیلع فملس اک رتسب  اامؾ دمحم ابرق رۃمح اہلل ہیلع ےتہک ںیہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع

ا اس اھت اوہنں ےن رفامای ہک ڑمچے اک اھت سج ےک ادنر وجھکر ےک درتخ یک اھچؽ رھبی وہیئ یھت ۔ رضحت ہصفح ریض اہلل اعتیل اہنع 

اھت اوہنں ےن اتبای ہک اکی اٹٹ اھت سج وک دفرہا رک ےک  ےس یسک ےن وپاھچ ہک آپ ےک رھگ ںیم وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس اک رتسب ا اس

رنؾ   م وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےچین اھچب دای رکےت ےھت ۔ اکی رفز ےھجم ایخؽ وہا ہک اس وک وچرہا رک ےک اھچب دای اجےئ وت زایدہ

 درایتف ایک ہک ریمے ےچین رات وک ایک زیچ اھچبیئ یھت وہ اجےئ اگ ںیم ےن اےسی یہ اھچب دای ۔ وضحرارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن حبص وک

؟ںیم ےن رعض ایک ہک فیہ رفز رمہ اک رتسب اھت رات وک اےس وچرہا رک دای اھت ہک زایدہ رنؾ وہاجےئ ۔ وضحرارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

 ۔رفامای ہک اس وک ےلہپ یہ احؽ رپ رےنہ دف، اس یک رنیم رات وک ےھجم دجہت ےس امعن وہیئ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ثََيا ُسِؿيَ  ًٔ اِلَنِدزُومٔيُّ َوَغيِرُ َواحٕٔس َقالُوا َحسَّ ًُ َعِبٔس الزَِّحَن ًُ َمئيٕع َوَسٔعيُس بِ ثََيا أَِحَنُس بِ ًِ َحسَّ ًٔ الزُّصِزٔيِّ َع ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ا

أب َقاَل َقاَل َرُسوُل اهللٔ  ًٔ اِلَدلَّ ًِ عَُنَز بِ ًٔ َعبَّإض َع ًٔ ابِ ٔت  عُبَِئس اهللٔ َع ونٔي َنَنا أَِْطَ ػلي اهلل عليط وسله ال تَُِّطُ

ََّنا أَىَا َعِبْس َؾُكولُوا َعِبُس اهللٔ َوَرُسولُطُ  ًَ َمزِیََه إٔى  اليََّؼاَري ابِ

 رضحت رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہی اراشد رفامای ہک ریمی رعتفی ںیم ابمہغل دح ےس ازففں ہن رکف

ےھجم اہلل اک   ےسی اصنرٰی ےن رضحت ٰیسیع ہیلع االسلؾ یک رعتفی ںیم ابمہغل ایک )ہک اہلل اک ہ اٹ یہ انب دای( ںیم اہلل اعتٰیل اک دنبہ وہں اس ےئل

 دنبہ افر اس اک روسؽ وہک۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ٌَّ ًٔ َمالٕٔک أَ ًِ أَىَٔص بِ ًِ حَُنِيٕس َع ٔ َع ًُ َعِبٔس اِلَعزٔیز ثََيا ُسَویُِس بِ ٕ َقاَل َحسَّ ًُ حُِحز ثََيا َعلٔيُّ بِ ٔلَي الئَّيیِّ ػلي اهلل َحسَّ اِمَزأَّة َجائَِت إ

یٔل  ٌَّ لٔي إَٔلِيَک َحاَجّة َؾَكاَل اِجلٔٔسی فٔي أَيِّ َْطٔ ٔ  اِلَنٔسیَئة ٔطئِٔت أَِجلِٔص إَٔلِئک عليط وسله َؾَكاَلِت َلطُ إ

رضحت اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک یسک وعرت ےن وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک مدتم ںیم احرض وہ رک رعض ایک ہک ےھجم 

  آ رک نس ولں اگ۔ھچک ہیلخت ںیم رعض رکان ےہ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک یسک ڑسک ےک راہتس رپ ھٹیب اجںیئ فںیہ
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ٕ َقاَل  ًُ حُِحز ثََيا َعلٔيُّ بِ ٌَ َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل  َحسَّ ًٔ َمالٕٔک َقاَل کَا ًِ أَىَٔص بِ ًِ ُمِشلٕٔه األَِعَورٔ َع ٕ َع ًُ ُمِشضٔز ثََيا َعلٔيُّ بِ َحسَّ

ٌَ یَِوَو بَىٔی  یَِوَة عليط وسله َيُعوزُ اِلَنزٔیَف َوَيِظَضُس اِلَحَيائٔزَ َویَزَِنُب اِلٔحَناَر َویُحٔيُب َزِعَوَة اِلَعِبٔس َوکَا َعلَي حَٔنإر َمِدُلووٕ َُقَ

ـٕ  ًِ لٔي ـٕ َوَعَلِيطٔ إٔکَاْف ٔم ًِ لٔي  بََحِبٕل ٔم

رفامےت  رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس رموضیں یک ایعدت رفامےت ےھت انجزفں ںیم رشتک

رقہظی یک ڑلایئ ےک دؿ اکی دگےھ رپ وسار ےھت سج ےھتدگےھ رپ وسار وہ اجےت ےھت الغومں یک دوعت وبقؽ رفام ےتیل ےھت آپ ونب 

 یک اگلؾ وجھکر ےک رھپپوں یک افر اکیھٹ یھب اس یک یھت۔
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     311    حسیث 

 ًٔ ًِ أَىَٔص بِ ًٔ األَِعَنٔع َع ِيٕل َع ـَ ًُ ُؾ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ هُوفٔيُّ َقاَل َحسَّ ِْ ًُ َعِبٔس األَِعلَي ا ثََيا َوأػُل بِ ٌَ الئَّيیُّ َحسَّ  َمالٕٔک َقاَل کَا

ٔ َوا ٔعير ٔ الظَّ ٔلَي ُخِبز ٌَ َلُط زِٔرْع عِٔيَس یَُضوزٓٔيٕ َؾَنا َوَجَس َما ػلي اهلل عليط وسله یُِسعَي إ ئَدةٔ َؾُيحٔيُب َوَلَكِس کَا إلَٔصاَلةٔ الشَّ

َّی َماَت   َيُؿهَُّضا َحً



 

 

رضحت اسن ریض اہلل ہنع یہ ےتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک وج یک رفیٹ افر یئک دؿ یک ابیس رپاین انکچیئ یک دوعت یک 

اجیت۔ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس )اس وک یھب  ے فلکت( وبقؽ رفام ےتیل ۔ آپ یک اکی زرہ اکی وہیدی ےک اپس رنہ یھت۔ اریخ رمع 

 اہلل ہیلع فملس ےک اپس اس ےک ڑھچاےن ےک القئ داؾ ںیہن وہےئ۔ کت وضحر ارکؾ یلص
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ًٔ َػبٔيٕح عَ  ًٔ الزَّبٔئع بِ ٌَ َع ًِ ُسِؿَيا يُّ َع ثََيا أَبُو َزاُوَز اِلَحََفٔ ٌَ َقاَل َحسَّ ًُ غَِيم  ثََيا َمِحُنوزُ بِ ًِ أَىَٔص َحسَّ ٌَ َع ًٔ أَبَا ًِ یَزٔیَس بِ

ًٔ َمالٕٔک َقاَل َحخَّ َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َعلَي َرِحٕل َرٓثٕ َوَعَلِيطٔ قَ  ٔليَؿْة ال ُتَشاؤي أَِرَبَعَة َزَراصَٔه َؾَكاَل بِ

 اللَُّضهَّ اِجَعِلُط َححًّا ال رٔیَاَئ ؾٔيطٔ َوال ُسِنَعةَ 

رضحت اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی رپاےن اپالؿ رپ جح ایک۔ اس رپ اکی اڑپا ڑپا وہا اھت 

وج اچر در م اک یھب ںیہن وہاگ۔ )ہی یھب نکمم ےہ ہک اس رپ ےس رماد وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ذات فاال وہ ینعی آپ ومعمیل یس اچدر 

 ےھت وج اچر در م یک یھب ںیہن یھت ضعب ئالضےئ درس ےک زندکی ہی بلطم زایدہ دنسپدیہ ےہ۔ نکیل دنبہ انزیچ ےک افڑےھ وہےئ

زندکی الہپ بلطم زایدہ راحج ےہ افر اس ابب یک ایگروہںی دحثی اس یک اتدیئ رکیت ےہ( افر وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ہی داع امگن 

  رفامویئ سج ںیم رای افر رہشت ہن وہ۔رےہ ےھت ہک ای اہلل اس جح وک ااسی جح
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ثََيا َعِبُس  ًٔ  َحسَّ ًِ أَىَٔص بِ ًِ حَُنِيٕس َع ًُ َسَلَنَة َع ازُ بِ ثََيا َحنَّ ٌُ َقاَل َحسَّ ا ثََيا َعؿَّ ًٔ َقاَل َحسَّ ًُ َعِبسٔ الزَِّحَن  َمالٕٔک َقاَل َلِه اهللٔ بِ

ًِ َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َقاَل َوکَاىُوا إَٔذا َرأَِوُظ َلِه يَ  ًِ َطِدْؽ أََحبَّ إَٔلِيضِٔه ٔم اَصتٔطٔ َیهُ ًِ َْکَ ٌَ ٔم ُكوُموا لَٔنا َيِعَلُنو

 لَٔذلَٔک 

رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک احصہب ریض اہلل مہنع ےک زندکی وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےس زایدہ وبحمب وکیئ صخش داین 

ےئل ڑھکے ںیہن وہےت ےھت ہک وضحر یلص اہلل ںیم ںیہن اھت اس ےک ابفوجد رھپ یھب فہ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وک دھکی رک اس 

 ہیلع فملس وک ہی دنسپ ںیہن اھت۔
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 َ ًٔ اِلٔعِحلٔيُّ َقاَل أَىَِبأَى ًٔ َعِبسٔ الزَِّحَن ًُ عَُنَز بِ ثََيا ُجَنِيُع بِ ًُ َونٔيٕع َقاَل َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَيا ًِ َوَلسٔ َحسَّ ًِ بَىٔی َتنٔيٕه ٔم ا َرُجْل ٔم

 ٔ ًٕ ألَب ًٔ ابِ ٌَ أَبٔي َصاَلَة َزِؤد َخسٔیَحَة یُهِىَی أَبَا َعِبسٔ اهللٔ َع ًَ أَبٔي َصاَلَة َوکَا ًٔ َعلٓٔيٕ َقاَل َسأَِلُت َخالٔي صِٔيَس بِ ًٔ بِ ًٔ اِلَحَش ي َصاَلَة َع

ٌَ َرُس  ـَ لٔي ٔمِيَضا َطِيّئا َؾَكاَل کَا ٌِ َئؼ ًِ حِٔلَيةٔ َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َوأَىَا أَِطَتهٔي أَ اّؾا َع وُل اهللٔ ػلي اهلل َوػَّ

ٌُ لَٔشاىُُط إأل ؾمَْٔي عليط وسله َقاَل ؾَ  ٌَ َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َیِْخٔ ـَ َيِؼَيُع ؾٔيطٔ َقاَل کَا ٔجطٔ َنِي ًِ َمِْخَ َشأَِلُتُط َع

ُر اليَّاَض َویَ  ٕ َویَُولِّيطٔ َعَلِيضِٔه َویَُحذِّ یَه کُلِّ َقِوو ُو َْکَ صُِه َویَُِکٔ ُ َ َيِعئيطٔ َویَُؤلُِّؿُضِه َوال یَُيَفِّ ًِ ِحت ٌِ یَِلؤَي َع ٔ أَ ًِ غَيِر رُٔض ٔمِيُضِه ٔم

ًَ َو  ًُ اِلَحَش ا فٔي اليَّأض َویَُحشِّ ُس أَِػَحابَطُ َوَيِشأَُل اليَّاَض َعنَّ ُظ َوُخلَُكطُ َوَیَتَؿكَّ ُح اِلَكبٔيَح أََحٕس ٔمِيُضِه بِْٔشَ ُيَكوِّیطٔ َويَُكبِّ

ـٕ  ٔ ٔ َغيِرُ ُمِدَتل يطٔ ُمِعَتسُٔل األَِمز ًٔ اِلَحلِّ َوال َویَُوصِّ ُ َع ٌِ َيِػُؿلُوا أَِو یَنٔيلُوا لٔکُلِّ َحإل عِٔيَسُظ َعَتاْز ال يَُكْصِّ َ ال َيِػُؿُل َمَداَؾَة أ

ُضِه َنٔؼيَحّة َوأَِعَوُنُضِه عِٔيَسظُ  لُُضِه عِٔيَسُظ أََعنُّ ـَ ًَ اليَّأض خَٔياُرصُِه أَِؾ ًَ یَلُوىَُط ٔم َشيُُضِه ُمَواَساّة َمِيزَٔلّة أَحِ  یَُحاؤُزُظ الَّٔذی



 

 

ٌَ َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ال َيُكوُو َوال َیَحلُٔص إأل ًِ َمِحلٔٔشطٔ َؾَكاَل کَا َعلَي ذِْٔکٕ َوإَٔذا  َوُمَؤاَز َِّّة َقاَل َؾَشأَِلُتُط َع

ٕ َجَلَص َحِيُث یَِيَتهٔي بٔطٔ اِلَنِحلُٔص َوَیأُِمزُ بَٔذلَٔک ُيِعلٔ  ٔلَي َقِوو ٌَّ أََحّسا اىَِتَهي إ ي کُلَّ ُجَلَشائٔطٔ بَٔئؼيبٔطٔ ال َیِحَشُب َجلٔيُشطُ أَ

 ًِ ُف َعِيطُ َوَم ٌَ صَُو اِلُنِيَْصٔ َّی یَهُو ًِ َجاَلَشُط أَِو َؾاَوَؿطُ فٔي َحاَجٕة َػابََزُظ َحً ُو َعَلِيطٔ ٔمِيطُ َم ُظ إأل بَٔضا أَِْکَ َسأََلطُ َحاَجّة َلِه یَزُزَّ

َمِحلُٔص  ًَ اِلَكِؤل َقِس َؤسَع اليَّاَض َبِشُلُط َوُخلُُكُط َؾَؼاَر َلُضِه أَبّا َوَػاُروا عِٔيَسُظ فٔي اِلَحلِّ َسَواّئ َمِحلُٔشطُ أَِو بَٔنِيُشوٕر مٔ 

َّی  ُو َوال تَُثى ًُ ؾٔيطٔ اِلُْحَ ٕ ال تُزَِؾُع ؾٔيطٔ األَِػَواُت َوال تُِؤبَ َؾَلَتاتُطُ ُمَتَعازٔلٔيَن بَِل کَاىُوا عِٔلٕه َوحِٔلٕه َوَحَيإئ َوأََماىَٕة َوَػبِر

ٌَ ذَ  ػٔيَر َویُِؤثٔزُو ٌَ ؾٔيطٔ الؼَّ هَبٔيَر َوَیزَِحُنو ِْ ٌَ ؾٔيطٔ ا و ُ
ِكَوي ُمَتَوأؿٔعيَن یُوَقِّ ٌَ ؾٔيطٔ بٔالتَّ ٌَ اِلَػزٔیَب َیَتَؿاَؿلُو  ا اِلَحاَجٔة َوَیِحَؿُوو

اےنپ امومں دنہ نب ایب اہہل ریض اہلل ہنع ےس وپاھچ فہ وضحر ارکؾ یلص اہلل  رضحت اامؾ نسح ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن

ہیلع فملس ےک احالت ارثک ایبؿ رکےت ےھت افر ےھجم اؿ ےک ےننس اک اایتشؼ اھت وت اوہنں ےن ریمے وپےنھچ رپ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع 

 دنلب اپہی فدنلب رمہبت ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک رہچہ اونر دبر یک فملس ےک ہیلح رشفی اک ذرک رفامای ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس

رطح اتکمچ اھت افر وپرا ہیلح رشفی )اسیج ہک رشفع اتکب ںیم ےلہپ ابب یک اسوتںی دحثی ںیم لصفم سگر اکچ ےہ( ایبؿ رفامای اامؾ نسح 

نیسح ریض اہلل ہنع ےس اکی رعہص کت ذرک ںیہن ایک۔ اکی ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن )ضعب فوجہ ےس( اس دحثی اک اامؾ 

رعہص ےک دعب ذرک ایک وت ولعمؾ وہا ہک فہ ھجم ےس ےلہپ اس دحثی وک نس ےکچ ےھت افر رصػ ن ی ںیہن ہک امومں اجؿ ےس ہی دحثی نس 

ےن افر ابرہ رشتفی الےن افر یل وہ ہکلب فادل اصبح رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس وضحر ارکؾ یلص اہلل ےک اکمؿ ںیم رشتفی ےل اج

وضحر ارکؾ یلص اہلل اک رطز فرطہقی یھب ولعمؾ رک ےکچ ےھت ۔ انچہچن رضحت اامؾ نیسح ریض اہلل ہنع ےس وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع 

 فملس ےک اکمؿ رپ رشتفی ےل اجےن ےک احالت درایتف ےیک وت آپ ےن رفامای ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اکمؿ ںیم رشتفی

رےنھک ےک فتق وک نیت ںوصں رپ مسقنم رفامےت ےھت۔ اکی ہصح ت  اعتٰیل اشہن یک ابعدت ںیم رخچ رفامےت ینعی امنز فہریہ ڑپےتھ 

ےھت۔ دفرسا ہصح رھگ فاولں ےک اداےئ وقحؼ ںیم رخچ رفامےت ےھت الثم اؿ ےس انسنہ وبانل ابت رکان اؿ ےک احالت یک قیقحت رکان رسیتا 

ایت راتح ف آراؾ ےک ےئل رےتھک ےھت رھپ اس اےنپ فاےل ہصح وک یھب دف ںوصں رپ اےنپ افر ولوگں ےک درایمؿ ہصح صاص اینپ رضفر

میسقت رفام دےتی۔ اس رطح ہک وصخیص رضحات احصہب رکاؾ ریض اہلل مہنع اس فتق ںیم دالخ وہےت اؿ وخاص ےک ذرہعی ےس 

ہن رےتھک ےھت )ینعی ہن دنی ےک اومر ںیم ہن دوینی انمعف ںیم ۔ رغض رہ مسق اک اضمنیم وعاؾ کت ےتچنہپ۔ اؿ ولوگں ےس یسک زیچ وک اتاھ رک 

عفن الب درغی اچنہپےت ےھت( اتم ےک اس ہصح ںیم آپ اک ہی رطز اھت ہک اؿ آےن فاولں ںیم الہ لضف ینعی الہ ملع فلمع وک احرضی یک 

ؿ رپ میسقت رفامےت ےھت ضعب آےن فاےل اکی احتج ےل ااجزت ںیم رتحیج دےتی ےھت۔ اس فتق وک اؿ ےک لضِف دینی ےک احلظ ےس ا

رک آےت افر ضعب رضحات دف دف احںیتج ےل رک احرض مدتم وہےت افر ضعب رضحات یئک یئک احںیتج ےل رک احرض وہےت۔ وضحر 



 

 

افر امتؾ اتم یک االصح ارکؾ یلص اہلل اؿ یک امتؾ احںیتج وپری رفامای رکےت ےھت افر اؿ وک اےسی اومر ںیم وغشمؽ رفامےت وج وخد اؿ یک 

ےک ےئل دیفم افر اکر آدم وہں ًالثم اؿ دینی اومر ےک ابرے ںیم وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےس وساالت رکان افر وضحر یلص اہلل 

 رفامدای ہیلع فملس اک اینپ رطػ ےس انمبس اومر یک اؿ وک االطع رفامان افر اؿ ولعؾ فاعمرػ ےک دعب وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ہی یھب

رکےت ےھت ہک وج ول  اہیں وموجد ںیہ فہ اؿ دیفم افر رضفری االصیح اومر وک اغنیبئ کت یھب اچنہپ دںی افر زین ہی یھب اراشد رفامای 

رکےت ےھت ہک وج ول  یسک ذعر )رپدہ ای دفری ای رشؾ ای ربع( یک فہج ےس ھجم ےس اینپ رضفروتں اک اراہر ںیہن رکےتکس  م ول  اؿ یک 

ںیت ھجم کت اچنہپ وکس وت ت  اعتٰیل اشہن تماتم ےک دؿ اس صخش وک اثتب دقؾ رںیھک ےگ۔ ذٰہلا  م ول  اس ںیم رضفر وکںیشش رضفر

ہیلع  ایک رکف۔ وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک سلجم ںیم رضفری افر دیفم یہ ابوتں اک ذترکہ وہات اھت افر اےسی یہ اومر وک وضحر ادقس یلص اہلل

وخیش ےس ےتنس ےھت اس ےک العفہ الینعی افر یلوؽ ابںیت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس یک سلجم ںیم ہن وہیت ںیھت۔  فملس احصہب ےس

احصہب ریض اہلل وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس یک مدتم ںیم دینی اومر ےک اطبل نب رک احرض وہےت ےھت افر الب ھچک ےھکچ فاہں ےس 

ومر دہینی اک احلص رکان یھب وہےہ ا ےہ افر یسح انھکچ یھب رماد وہ ےہ ا ےہ اس ےئل ہک وضحر یلص اہلل ںیہن آےت ےھت ) ےنھکچ ےس رماد ا

ہیلع فملس ےک اپس وج ھچک وموجد وہات اس ےس وتاعض رفامےت افر وصخیص اةحب اک بج عمجم وہات ےہ وت وموجدہ زیچ یک وتاعض وہیت یہ 

  ےھت ہک فہ اؿ ولعؾ وک ےہ( احصہب رکاؾ وضحر ادقس یلص اہلل یلع فملس

 

للی

 

ی
 یک سلجم ےس دہاتی افر ریخ ےک ےئل  لعش افر ر امن نب رک 

بسح اراشد دفرسفں کت اچنہپےت رےتہ ےھت۔ اامؾ نیسح ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن ابرہ رشتفی آفری ےک قلعتم درایتف 

ابؿ وک وفحمظ رےتھک ےھت، یلوؽ ذترکفں ںیم فتق اضعئ ںیہن رفامےت ایک وت رفامای ہک وضحر یلص اہلل ہیلع رضفری اومر ےک العفہ اینپ ز

ےھت۔ آےن فاولں یک اتفیل ولقب رفامےت اؿ وک امونس رفامےت۔ وتمشح ںیہن رفامےت ےھت )ینعی ہیبنت فہریہ ںیم ااسی رطز اایتخر ہن 

نج یک فہج ےس دنی ےس رفنت وہےن ےگل( رفامےت سج ےس اؿ وک احرضی ںیم فتشح وہےن ےگل ای اےسی اومر اراشد ہن رفامےت ےھت 

 رہ وقؾ ےک رکمی افر زعمز اک ارکاؾ ف ازعاز رفامےت افر اس وک وخد اینپ رطػ یھب ایس وقؾ رپ وتمیل افر رسدار رقمر رفام دےتی ولوگں وک

اتدیک رفامےت( افر وخد اینپ  ذعاب ایہٰل ےس ڈراےت ) ای رضم اومر ےس ےنچب یک اتدیک رفامےت ای ولوگں وک دفرسفں ےس اایتحط رےنھک یک

یھب ولوگں ےک فیلکت اچنہپےن ای اصقنؿ اچنہپےن ےس افحتظ رفامےت نکیل ابفوجد وخد اایتحط رےنھک افر اایتحط یک اتدیک ےک یسک ےس 

المت یک اینپ دنخہ ناشیین افر وخش یقلخ وک ںیہن اٹہےت ےھت۔ اےنپ دفوتسں یک ربخ ریگی رفامےت افر ولوگں ےک احالت آسپ ےک اعم

قیقحت رفام رک اؿ یک االصح رفامےت ایھچ ابت یک نیسحت رفام رک اس یک وقتتی رفامےت افر  سی ابت یک  سایئ رفام رک اس وک زالئ رفامےت 

امدای افر رفک دےتی، وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس رہ ارم ںیم ادتعاؽ افر ایمہن رفی اایتخر رفامےت ہن ہک ولتؿ افر زگڑب ہک یھبک ھچک رف

افر یھبک ھچک ولوگں یک االصح ےس تلفغ ہن رفامےت ےھت ہک ابمدہ فہ دنی ےس اغلف وہ اجںیئ ای یسک ارم ںیم دح ےس ڑبھ اجےن یک فہج 

ےس دنی ےس ااتک اجںیئ )اس ےئل وضحر ارکؾ یلص اہلل اؿ ےک احالت ےس تلفغ ہن رفامےت ےھت( رہ اکؾ ےک ےئل آپ ےک اہیں اکی 



 

 

 ت  ںیم ہن یھبک وکاتیہ رفامےت ےھت، ہن دح ےس اجتفز رفامےت ےھت، آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک مدتم ںیم احرض صاص ااظتنؾ اھت۔ ارمِ

وہےن فاےل تقلخ ےک رتہبنی ارفاد وہےت ےھت۔ آپ ےک زندکی الضف فیہ وہات اھت سج یک ریخ وخایہ اعؾ وہ، ینعی رہ صخش یک 

یہ وہات اھت وج ولخمؼ یک اسگمغری افر دمد ںیم زایدہ ہصح ےل۔ رضحت اامؾ نیسح الھبیئ اچاتہ وہ آپ ےک زندکی ڑبے رےبت فاال ف

ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک سلجم ےک احالت درایتف ےئک وت اوہنں ےن رفامای ہک آپ یک تسشن 

اجےت وت  ںاں ہگج یتلم فںیہ رشتفی رےتھک افر  ف سصاتس بس اہلل ےک ذرک ےک اسھت وہیت یھت افر بج یسک ہگج آپ رشتفی ےل

ایس اک ولوگں وک مکح رفامےت ہک  ںاں صایل ہگج لم اجےئ فاہں ھٹیب اجای رکںی ۔ ولوگں ےک رسفں وک الھپگن رک آےگ ہن اجای رکںی ہی ارم 

آپ احرضنی سلجم ںیم ےس رہ  دجا اگہن ےہ ہک سج ہگج وضحر یلص اہلل ہیلع فملس رشتفی رےتھک فیہ ہگج رھپ دصر سلجم نب اجیت،

 ہک اکی اک ت  ادا رفامےت ینعی اشبتش افر ابت تیچ ںیم انتج اس اک ت  وہات اس وک وپرا رفامےت ہک آپ ےک اپس رہ ےنھٹیب فاال ہی ہ اتھج اھت

 ای یسک ارم ںیم آپ یک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ریما بس ےس زایدہ ارکاؾ رفام رےہ ںیہ ، وج آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس اتھٹیب

رطػ رماتعج رکات وت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس اس ےک اپس ےھٹیب رےتہ اہیں کت ہک فیہ وخد اےنھٹ یک ادتبا رکے۔ وج آپ 

فملس یک  ےس وکیئ زیچ اماتگن آپ یلص اہلل ہیلع فملس اس وک رمتمح رفامےت ای ارگ ہن وہیت وت رنیم ےس وجاب رفامےت، آپ یلص اہلل ہیلع

دنخہ ناشیین افر وخش یقلخ امتؾ ولوگں ےک ےئل اعؾ یھت، آپ امتؾ تقلخ ےک تقفش ںیم ابپ ےھت افر امتؾ تقلخ وقحؼ ںیم آپ 

ےک زندکی  سا س یھت۔ آپ یک سلجم، سلجم ملع فایح افر ربص فاامتن یھت )ینعی ہی اچرفں ابںیت اس ںیم احلص یک اجیت ںیھت ای ہی ہک ہی 

س ںیم وموجد وہیت ںیھت( ہن اس ںیم وشر ف بغش وہات اھت ہن یسک یک زعت فآ سف ااتری اجیت یھت آسپ ںیم بس  سا س اچرفں ابںیت ا

امشر ےئک اجےت ےھت )بسح فبسن یک ڑبایئ ہن ےتھجمس ےھت اہتبل( اکی دفرسے رپ تلیضف وقتٰی ےس وہیت یھت رہ صخش دفرسے ےک 

رکےت ےھت، وھچپوں رپ تقفش رکےت ےھت، الہ احتج وک رتحیج دےتی ےھت، ایبنج اسمرف اسھت وتاعض ےس شیپ آات اھت، ڑبفں یک میظعت 

 آدیم یک ربخ ریگی رکےت ےھت۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وج وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملساؿ رفاایت اک ذرک 

     315    حسیث 



 

 

ًِ قَ  ثََيا َسٔعيْس َع ٔل َقاَل َحسَّ َـّ ًُ اِلُنَؿ ثََيا بِْٔشُ بِ ًٔ بَزٔیٕع َقاَل َحسَّ ًُ َعِبسٔ اهللٔ بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ َمالٕٔک َحسَّ ًِ أَىَٔص بِ َتاَزَة َع

اْع َلَكبٔلُت َولِو زُعٔيُت  ٔلَيَّ ُْکَ  َعَلِيطٔ ألََجِبُت  َقاَل َقاَل َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله لِو أُصِٔسَي إ

 رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای ہک ارگ ےھجم رکبی اک اکی ریپ یھب دای اجےئ وت ںیم

 وبقؽ رکفں اگ افر ارگ اس یک دوعت یک اجےئ وت ںیم رضفر اجؤں اگ ۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 اؿ رفاایت اک ذرک وج وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس

     316    حسیث 

ًٔ اِلُنيِ  ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ٌُ َع ثََيا ُسِؿَيا ًٔ َقاَل َحسَّ ثََيا َعِبُس الزَِّحَن إر َقاَل َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ٕ َقاَل َجائَىٔی َحسَّ ًِ َجابٔز َهٔسرٔ َع

 ٌٕ  َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َلِيَص بَزانٔٔب َبِػٕل َوال بٔزَِذِو

امےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس )ریمی ایعدت ےک ےئل( رشتفی الےئ ہن رچخ رپ وسار ےھت رضحت اج س ریض اہلل ہنع رف

 ہن رتیک وھگڑے رپ )ینعی ہن ایٹھگ وساری ےھت ہن ڑبایھ ہکلب ایپدہ رشتفی الےئ(۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 اؿ رفاایت اک ذرک وج وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس

     317    حسیث 

ًُ أَبٔي اِلَضِيثَ  ثََيا أَبُو نَُعِيٕه َقاَل أَىَِبأَىَا َیِحٌَی بِ ًٔ َقاَل َحسَّ ًُ َعِبسٔ الزَِّحَن ثََيا َعِبُس اهللٔ بِ اُر قَ َحسَّ ًَ ٔه اِلَعلَّ ـَ بِ اَل َسنِٔعُت یُوُس



 

 

ٔ َوَمَشَح َعلَي َر  ـَ َوأَِقَعَسنٔي فٔي حِٔحزٔظ انٔي َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله یُوُس ًٔ َسم وٕ َقاَل َسنَّ  أِٔسیَعِبٔس اهللٔ بِ

ای اھت افر ےھجم اینپ وگد ںیم ویفس نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن ریما انؾ ویفس وجتسی رفام

 الھٹبای اھت افر ریمے رس رپ دتسِ ابمرک ریھپا اھت۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 فملس اؿ رفاایت اک ذرک وج وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع

     318    حسیث 

ًُ َػ  ثََيا الزَّبٔيُع َوصَُو ابِ َيالٔٔسیُّ َقاَل َحسَّ ثََيا أَبُو َزاُوَز اللَّ ًُ َمِيُؼوٕر َقاَل َحسَّ ثََيا إِٔسَحاُم بِ ثََيا یَزٔیُس َحسَّ بٔيٕح َقاَل َحسَّ

ٌَّ َرُسوَل اهللٔ ػلي اهلل عليط و ًٔ َمالٕٔک أَ ًِ أَىَٔص بِ سله َحخَّ َعلَي َرِحٕل َرٓثٕ َوَقٔليَؿٕة ُنيَّا ىََزي ثََنَيَضا أَِرَبَعَة الزََّقأشیُّ َع

ٕة ال ُسِنَعَة ؾٔيَضا َوال رٔیَاَئ  َِّيَک بَٔححَّ ا اِسَتَوِت بٔطٔ َراحَٔلُتطُ َقاَل َلب  َزَراصَٔه َؾَلنَّ

ایک۔ سج رپ اکی اڑپا اھت سج یک تمیق امہرے  رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اجکفہ رپ جح

 ایخؽ ںیم اچر در م وہیگ۔ وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ہی داع رکےت ےھت ہک مداای اس جح وک رای افر رہشت ےس ربما رفامویئ۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 اؿ رفاایت اک ذرک وج وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس

     319    حسیث 

ًِ ثَابٕٔت اِلبَُيانٔيِّ َوَعأػٕه األَِحَؤل  ثََيا َمِعَنْز َع أم َقاَل َحسَّ ثََيا َعِبُس الزَّزَّ ثََيا إِٔسَحاُم َحسَّ ٌَّ َرُجم  َحسَّ ًٔ َمالٕٔک أَ ًِ أَىَٔص بِ َع



 

 

َب ٔمِيطُ ثَزٔیّسا َعَلِيطٔ زُبَّاُئ  اكّا َزَعا َرُسوَل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َؾََقَّ ٌَ َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َخيَّ َقاَل َؾکَا

بَّاَئ َقاَل ثَابْٔت َؾَشنِٔعُت أََنّشا َيُكوُل َؾَنا ُػئَع لٔي كََعاْو أَِقَسُر عَ  ٌَ یُٔحبُّ السُّ بَّاَئ َوکَا ٌِ ُيِؼَيَع ؾٔيطٔ زُبَّاُئ إأل َیأُِخُذ السُّ لَي أَ

 ُػئَع 

 درزی ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس یک دوعت یک۔ اھکےن ںیم رثدی اھت افر اس رپ رضحت اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی

دکف ڑپا وہا اھت۔ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس وک دکف وچہکن رموغب اھت اس ےئل وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس اس رپ ےس دکف ونش 

 ےس ریمے ےئل وکیئ اھکان ایتر ںیہن ایک ایگ سج ںیم ےھجم دکف ڈولاےن رفامےن ےگل۔ رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک اس ےک دعب

 یک دقرت وہ افر دکف اس ںیم ہن ڈاال ایگ وہ۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

  ذرک وج وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملساؿ رفاایت اک

     320    حسیث 

 ًِ ًٔ َسٔعيٕس َع ًِ َیِحٌَی بِ ًُ َػالٕٔح َع ثََيا ُمَعاؤَیُة بِ ًُ َػالٕٔح َقاَل َحسَّ ثََيا َعِبُس اهللٔ بِ َعِنَزَة َقاَلِت محنس بً اسناعل َحسَّ

ٌَ َيِعَنُل َرُسوُل اهللٔ ػلي ا ًَ اِلَبَْشٔ َيِؿلٔي ثَِوبَطُ َوَیِحلُُب قٔيَل لَٔعائَٔظَة َماَذا کَا ا ٔم ٌَ َبَْشّ هلل عليط وسله فٔي بَِيتٔطٔ َقاَلِت کَا

 َطاَتُط َوَیِدُسُو َنِؿَشطُ 

رمعة یتہک ںیہ ہک یسک ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس وپاھچ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس دف ت دکہ رپ ایک رکےت ےھت؟ 

ر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس آدویمں ںیم ےس اکی آدیم ےھت اےنپ اڑپے ںیم وخد یہ وجں التش رک ےتیل ےھت اوہنں ےن رفامای ہک وضح

 افر وخد یہ رکبی اک دفدھ اکنؽ ےتیل ےھت افر اےنپ اکؾ وخد یہ رک ےتیل ےھت۔

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

  



 

 

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےک االخؼ فاعدات ںیم

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےک االخؼ فاعدات ںیم

     321    حسیث 

ثََيا َلِيُث  ٔئ َقاَل َحسَّ ًُ َیزٔیَس اِلُنَِقٔ ثََيا َعِبُس اهللٔ بِ ورٔيُّ َقاَل َحسَّ ٕس السُّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا َعبَّاُض بِ ثَىٔی أَبُو  َحسَّ ًُ َسِعٕس َقاَل َحسَّ بِ

 ًٔ ًِ َخارَٔجَة بِ ًٔ َخارَٔجَة َع ٌَ بِ ًِ ُسَلمِْيَ ًُ أَبٔي اِلَولٔئس َع ٌَ اِلَولٔيُس بِ ًٔ ثَابٕٔت عُِثَنا ًٔ ثَابٕٔت َقاَل َزَخَل َنََفْ َعلَي َزیِٔس بِ َزیِٔس بِ

ٌَ إَٔذا ثُهُِه ُنِيُت َجاَرُظ َؾکَا ثَِيا أََحازٔیَث َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َقاَل َماَذا أَُحسِّ ىَزََل َعَلِيطٔ اِلَووُِي  َؾَكالُوا َلطُ َحسِّ

ٔلَيَّ َؾَهتَبُِتطُ َلُط َؾهُيَّ  َعاَو َذَْکَ َبَعَث إ ىَا اللَّ َصا َمَعَيا َوإَٔذا َذَْکِ َة َذَْکَ ىَا اآلَٔخَ َصا َمَعَيا َوإَٔذا َذَْکِ ىَِيا َذَْکَ ىَا السُّ ُظ ا إَٔذا َذَْکِ

ًٔ َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ثُهُِه َع  َمَعَيا َؾکُلُّ صََذا أَُحسِّ

رض وہیئ افر رعض ایک ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ھچک احالت صارہج ےتہک ںیہ ہک اکی امجتع زدی نب اثتب ےک اپس اح

 انسںیئ اوہنں ےن رفامای ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ایک احالت انسؤں ) فہ ااحہط ایبؿ ےس ابرہ ںیہ( ںیم وضحر یلص اہلل ہیلع

ت ےس فافق اس ےک اسھت یہ اکبت فیح یھب اھت( بج وضحر ارکؾ فملس اک اسمہہی اھت )اس ےئل وت ای رہ فتق احرض ابش اھت افر ارثک احال

اہلل ہیلع  یلص اہلل ہیلع فملس رپ فیح انزؽ وہیت وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےھجم الب  ےتجیھ ںیم احرض وہ رک اس وک ھکل اتیل اھت )وضحر ارکؾ یلص

 مسق اک ذترکہ  م رکےت ےھت وضحر یلص اہلل ہیلع فملس فملس  م ولوگں ےک اسھت اغتی درہج ددلاری افر  ے یفلکت رفامےت ےھت سج

یھب امہرے اسھت فاسی یہ ذترکہ رفامےت ےھت۔ بج  م ول  ھچک داینفی ذرک رکےت وت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس یھب اس مسق اک 

وگارا ہن رکںی( افر سج فتق  م ذترکہ رفامےت )ہی ںیہن ہک سب آرخت یہ اک ذرک امہرے اسھت رکےت وہں افر داین یک ابت اننس یھب 

آرخت یک رطػ وتمہج وہےت وت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس یھب آرخت ےک ذترکے رفامےت، ینعی بج آرخت اک وکیئ ذترکہ 

ر رشفع وہاجات وت ایس ےک احالت افر الیصفتت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ایبؿ رفامےت افر بج ھچک اھکےن ےنیپ اک ذرک وہات وت وضح

ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس یھب فاسی یہ ذترکہ رفامےت۔ )اھکےن ےک آداب، وفادئ، ذلذی اھکونں اک ذرک، رضم اھکونں اک ذترکہ فہریہ 

فہریہ۔ انچہچن ذگہتش اوباب ںیم تہب ےس اراشدات وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس ونع ےک سگر ےکچ ںیہ ہک رسہک ایک یہ ااھچ 

 اامعتسؽ ایک رکف ہک ابمرک درتخ ےس ےہ فہریہ( ہی بس ھچک آپ یلص اہلل ہیلع فملس یہ ےک احالت اک ذترکہ اسنل ےہ، زوتیؿ اک لیت
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ًٔ أَبٔي ٔ بِ ًِ زَٔیاز ًٔ إِٔسَحاَم َع ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ٕ َع ًُ بَُهيِر ثََيا یُوىُُص بِ ًُ ُموَسی َقاَل َحسَّ ثََيا إِٔسَحاُم بِ ًٔ َنِعٕب  َحسَّ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ زٔیَازٕ َع

ًٔ اِلَعأؾ قَ  ًِ َعِنزٔو بِ هٔيِّ َع ُؿُضِه اِلَُقَ ٌَ َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله يُِكبُٔل بَٔوِجضٔطٔ َوَحٔسیثٔطٔ َعلَي أَََشِّ اِلَكِوؤ یََتأَلَّ اَل کَا

ِّي َخيِرُ اِلَكِوؤ َؾُكِلُت یَا َرُسوَل اهللٔ أَ  َّی َهَيِيُت أَن ٌَ يُِكبُٔل بَٔوِجضٔطٔ َوَحٔسیثٔطٔ َعلَيَّ َحً أَبُو بََِکٕ َؾَكاَل أَبُو بََِکٕ  ىَا َخيِْر أَِو بَٔذلَٔک َؾکَا

ٌُ َؾَك  ا َسأَِلُت َرُسوَل اهللٔ َؾُكِلُت یَا َرُسوَل اهللٔ أَىَا َخيِْر أَِو عَُنزُ َؾَكاَل عَُنزُ َؾُكِلُت َیا َرُسوَل اهللٔ أَىَا َخيِْر أَِو عُِثَنا ٌُ َؾَلنَّ اَل عُِثَنا

 ِّ ًِ َسأَِلُتطُ ػلي اهلل عليط وسله َؾَؼَسَقىٔی َؾَلَوزِٔزُت أَن  ي َلِه أَُن

رضحت رمعف نب ااعلص ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک وقؾ ےک دبرتنی صخش یک رطػ ےس یھب وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اتفیل 

ولقب ےک ایخؽ ےس اینپ وتہج افر اینپ وصخیص وگتفگ ذبمفؽ رفامےت ےھت، )سج یک فہج ےس اس وک اینپ وصختیص اک ایخؽ وہاجات اھت( 

یلص اہلل ہیلع فملس یک وت ںات اعہیل افر الکؾ اک رخ تہب زایدہ راتہ اھت، ٰیتح ہک ںیم ہی ےنھجمس اگل ہک ںیم  انچہچن وخد ریمی رطػ یھب وضحر

وقؾ اک رتہبنی صخش وہں ایس فہج ےس وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس بس ےس زایدہ وتہج رفامےت ںیہ ۔ ںیم ایس ایخؽ ےس اکی دؿ 

ےس ہک ںیم الضف وہں ای اوبرکب ریض اہلل ہنع؟ وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای ہک  درایتف ایک ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فملس

 اوبرکب) ریض اہلل ہنع(۔ رھپ ںیم ےن وپاھچ ہک ںیم الضف وہں ای رمع ریض اہلل ہنع؟ وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای رمع) ریض

ای امثعؿ ریض اہلل ہنع ؟ وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای ہک امثعؿ )ریض اہلل  اہلل ہنع(۔ رھپ ںیم ےن وپاھچ ہک ںیم الضف وہں

 ہنع(؟۔
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 ٔ ًٔ َمال ًِ أَىَٔص بِ ًِ ثَابٕٔت َع َبعٔيُّ َع ُـّ ٌَ ال ًُ ُسَلمِْيَ ثََيا َجِعََفُ بِ ًُ َسٔعيٕس َقاَل َحسَّ ثََيا ُقتَِيَبُة بِ ٕک َقاَل َخَسِمُت َرُسوَل اهللٔ َحسَّ

ا َقاَل لَٔظِيٕئ َػَيِعُتطُ لَٔه َػَيِعَتطُ َوال لَٔظِيٕئ َتَزِنُتطُ لَٔه َتَزِنَتُط ػلي اهلل عليط وسله َعِْشَ ٔسئيَن َؾَنا َقاَل لٔي أُٓفٕ َقمُّ َوَم 

 ٌَ یّزا َوال َطِيّئا کَا ًّا َوال ََحٔ ًٔ اليَّأض ُخلُّكا َوال َمَشِشُت َخز ًِ أَِحَش ٌَ َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ٔم ِـّ  َوکَا ًِ َن أَِليََن ٔم

ٔم رسول اهلل ػلي اهلل عليط وسلهَرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل ع ًِ ََعَ ٌَ أَكَِيَب ٔم ا کَا  ليط وسله َوال َطَنِنُت ٔمِشکّا َقمُّ َوال عَِّٔطّ

رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن دس  سس وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک مدتم یک ےھجم یسک ابت رپ وضحر ارکؾ 

رفامای ہن یسک اکؾ ےک رکےن رپ ہی رفامای ہک ویکں ایک افر ایس رطح ہن یھبک یسک اکؾ ےک ہن رکےن  یلص اہلل ہیلع فملس ےن اػ کت یھب ںیہن

رپ ہی رفامای ہک ویکں ںیہن ایک۔ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس االخؼ ںیم امتؾ داین ےس رتہب ےھت )اےسی تقلخ ےک اابتعر ےس یھب یتح 

مشی ای وکیئ افر رنؾ زیچ ایسی وھچیئ وج وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک اب ستک یلیھتہ ےس ہک( ںیم ےن یھبک وکیئ ریمشی اڑپا ای صاصل ر

 ۔زایدہ رنؾ وہ افر ںیم ےن یھبک یسک مسق اک کشم ای وکیئ رطع وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےک ہنیسپ یک وخوبش ےس زایدہ وخوبش دار ںیہن وساھگن
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یُّ َواِلَنِعىَی َواحْٔس  يِّ َـّ ًُ َعِبَسَة صَُو ال ًُ َسٔعيٕس َوأََحِنُس بِ ثََيا ُقتَِيَبُة بِ ًِ  َحسَّ ًِ َسِلٕه اِلَعَلؤيِّ َع ًُ َزیِٕس َع ازُ بِ ثََيا َحنَّ َقاال َحسَّ

ٌَ َر  ةٕ َقاَل َوکَا ٌَ عِٔيَسُظ َرُجْل بٔطٔ أَثَزُ ُػَِفَ َُّط کَا ًِ َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله أَى ًٔ َمالٕٔک َع ُسوُل اهللٔ ػلي اهلل أَىَٔص بِ



 

 

ةَ عليط وسله ال یکَازُ یُوأجُط أََحّسا بَٔظ  َِفَ ٔ الؼُّ ا َقاَو َقاَل لِٔلَكِوؤ َلِو ُقِلُتِه َلُط یََسُع َصٔذظ صُُط َؾَلنَّ  ِيٕئ یََِکَ

رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس اکی صخش ہ اھٹ اھت سج رپ زرد رگن اک اڑپا اھت۔ وضحر 

 ہک انوگار ابت وک ہنم در ہنم عنم ہن رفامےت ےھت اس ےئل وکست رفامای افر بج فہ صخش ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک اعدت رشہفی ہی یھت

 الچ ایگ وت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن احرضنی ےس اراشد رفامای ہک  م ول  اس وک زرد اڑپے ےس عنم رک دےتی وت ااھچ وہات۔
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ًِ أَبٔي إِٔسَحاَم عَ  ثََيا ُطِعَبُة َع ًُ َجِعََفٕ َقاَل َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َقاَل َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔي َعِبٔس اهللٔ اِلَحَسلٔيِّ َحسَّ

ًِ َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل  ََّضا َقاَلِت َلِه یَهُ ًِ َعائَٔظَة أَى ًُ َعِبٕس َع ابّا فٔي َواِسُنُط َعِبُس بِ ّظا َوال َػدَّ عليط وسله َؾاحّٔظا َوال ُمَتَؿحِّ

ًِ َيِعُؿو َوَيِؼَؿُح  ٔه َْ َئَة َو يِّ يَِّئٔة الشَّ  األَِسَوأم َوال َیِحزُٔئ بٔالشَّ

للف شحف ابت رفامےت ےھت، ہن

 

 ی
ي
 رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ہن وت طی عا  شحف وگ ےھت ہن 

ابزارفں ںیم الچ رک )الخػ فاقر( ابںیت رکےت ےھت۔  سایئ اک دبہل  سایئ ےس ںیہن دےتی ےھت، ہکلب اعمػ رفام دےتی ےھت افر اس اک 

 ذترکہ یھب ہن رفامےت ےھت۔
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ًِ َعا ًِ أَبٔيطٔ َع َوَة َع ًٔ َُعِ ًِ صَٔظاؤ بِ ثََيا َعِبَسةُ َع ًُ إِٔسَحاَم اِلَضِنَسانٔيُّ َقاَل َحسَّ ٌُ بِ ثََيا َصاُرو َب َرُس َحسَّ وُل ئَٔظَة َقاَلِت َما ََضَ

َب َخازّٔما َوأل اِمَزأَةّ  ٌِ یَُحاصَٔس فٔي َسبٔئل اهللٔ َوال ََضَ ٔ َطِيّئا َقمُّ إأل أَ  اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله بَٔئسظ

رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےنپ دتس ابمرک ےس اہلل اعتٰیل ےک راہتس ںیم  ںاد 

  یسک وک ںیہن امرا۔ ہن یھبک یسک صادؾ وک ہن یسک وعرت )ویبی ابدنی فہریہ( وک۔ےک العفہ یھبک
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 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےک االخؼ فاعدات ںیم

     327    حسیث 

ًِ َُعِ  ًٔ الزُّصِزٔيِّ َع ًِ َمِيُؼوٕر َع ًُ عَٔيإق َع ِيُل بِ ـَ ثََيا ُؾ یُّ َقاَل َحسَّ يِّ َـّ ًُ َعِبَسَة ال ثََيا أَِحَنُس بِ ًِ َعائَٔظَة َقاَلِت َما َحسَّ َوَة َع

ًِ َمِوَلَنٕة ُهلَٔنضَ  ا ٔم ًِ َمَحارٔؤ اهللٔ َتَعالَي َطِيْئ َؾإٔذَا َرأَیُِت َرُسوَل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ُمِيَتْٔصّ ا َقمُّ َما َلِه یُِيَتَضِک ٔم

ًٔ إأل اِخَتاَر  َِّر بَيَِن أَِمَزیِ ّبا َوَما ُخي ـَ صِٔه فٔي َذلَٔک َغ ًِ أََطسِّ ٌَ ٔم ًِ َمَحارٔؤ اهللٔ َطِيْئ کَا ًِ َمأِثَّنا اىُِتضَٔک ٔم صَُنا َما َلِه یَهُ  أَِيَْسَ

 اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن یھبک ںیہن داھکی ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اینپ ذات ےک ےئل یھبک یسک رضحت اعہشئ ریض اہلل

ملظ اک دبہل ںای وہ۔ اہتبل اہلل یک رحوتمں ںیم ےس یسک رحتم اک رمبکت وہات )ینعی الثم یسک رحاؾ لعف اک وکیئ رمبکت وہات۔ رشاح 

ں ےک وقحؼ یھب دالخ ںیہ وت وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےس زایدہ  ےص فاال وکیئ صخش ںیہن وہات دحثی ےن اھکل ےہ ہک ایس ںیم آدویم

اھت۔ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس بج یھبک دف ارمفں ںیم اایتخر د ےی اجےت وت ہشیمہ لہس وک اایتخر رفامےت اتفہکیتق اس ںیم یسک 

 مسق یک تیصعم فہریہ ہن وہ ۔

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

  



 

 

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےک االخؼ فاعدات ںیم

     328    حسیث 

 ًٔ ٔس بِ ًِ ُمَحنَّ ٌُ َع ثََيا ُسِؿَيا ًُ أَبٔي عَُنَز َقاَل َحسَّ ثََيا ابِ ٌَ َرُجْل َعلَي َرُسؤل َحسَّ ًِ َعائَٔظَة َقاَلٔت اِسَتأَِذ َوَة َع ًِ َُعِ اِلُنِيَهٔسرٔ َع

 ٌَ ٌَ َلطُ َؾأاَل ٔ ٔ ثُهَّ أَذ ٔ أَِو أَُخو اِلَعٔظيَرة ًُ اِلَعٔظيَرة َد اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َوأَىَا عِٔيَسُظ َؾَكاَل بٔئَِص ابِ ا ََخَ  َلُط اِلَكِوَل َؾَلنَّ

ًِ َتَزَنطُ اليَّ ُقِلُت یَا َرُس  ًِ ََشِّ اليَّأض َم ٌَّ ٔم ٔ اُض أَِو َوَزَعُط اليَّاُض وَل اهللٔ ُقِلَت َما ُقِلَت ثُهَّ أََلِيَت َلطُ اِلَكِوَل َؾَكاَل یَا َعائَٔظُة إ

َكاَئ ُؾِحٔظطٔ   اتِّ

رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےس اکی صخش ےن احرضی یک ااجزت اچیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع 

فملس ےن رفامای ہک ہی صخش اےنپ ہلیبق اک ا اس  سا آدیم ےہ۔ ہی اراشد رفامےن ےک دعب اس وک احرضی یک ااجزت رمتمح رفامدی افر اس 

اسھت اہنتی رنیم ےس ابںیت ںیک بج فہ الچ ایگ وت رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن وپاھچ ہک وضحر یلص اہلل  ےک ادنر آےن رپ اس ےک

ہیلع فملس ےن اس ےک ابرے ںیم احرض وہےن ےس ےلہپ وت ہی ظفل اراشد رفامای اھت، رھپ اس دقر رنیم ےس اس ےک اسھت الکؾ رفامای ہی ایک 

 ےن اراشد رفامای ہک اعہشئی دبرتنی ولوگں ںیم ےس ےہ فہ صخش ہک ول  اس یک دبالکیم یک ابت ےہ۔ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس

 فہج ےس اس وک وھچڑ دںی ۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 ہیلع فملس ےک االخؼ فاعدات ںیم وضحر یلص اہلل

     329    حسیث 

 َ ًٔ اِلٔعِحلٔيُّ َقاَل أَىَِبأَى ًٔ َعِبسٔ الزَِّحَن ًُ عَُنَز بِ ثََيا ُجَنِيُع بِ ًُ َونٔيٕع َقاَل َحسَّ ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَيا ًِ َوَلسٔ َحسَّ ًِ بَىٔی َتنٔيٕه ٔم ا َرُجْل ٔم

 ًٔ ًٕ ألَبٔي َصاَلَة َع ًٔ ابِ ًِ ٔسيَرةٔ أَبٔي َصاَلَة َزِؤد َخٔسیَحَة َویُهِىَی أَبَا َعِبٔس اهللٔ َع ًٔ َعلٓٔيٕ َقاَل َقاَل اِلُحَشيُِن َسأَِلُت أَبي َع ًٔ بِ اِلَحَش



 

 

ٌَ َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َزائَٔه اِلبِْٔشٔ َسِضَل اِلُدلُ  َِّن الئَّيیِّ ػلي اهلل عليط وسله فٔي ُجَلَشائٔطٔ َؾَكاَل کَا ٔل َلي

ا ال َيِظَتهٔي َوال یُِؤیُٔص ٔمِيطُ اِلَحاىٔٔب َلِيَص بَٔؿٓىٕ َوال غَلٔيٕى َوال َػ  إب َوال ُمَظإح یََتَػاَؾُل َعنَّ إغ َوال َعيَّ إب َوال َؾحَّ دَّ

ًِ ثمَ ٕث اِلنٔزَأئ َواإلِٔنَثارٔ َوَما ال َيِعئيطٔ َوَتَزَک اليَّاَض  ُب ؾٔيطٔ َقِس َتَزَک َنِؿَشُط ٔم ٌَ ال یَُذوُّ َرأجيطٔ َوال یَُديَّ ًِ ثمَ ٕث کَا ٔم

َم ُجَلَشاؤُ أَ  يِرُ َؾإَٔذا َحّسا َوال َئعيبُطُ َوال یَِللُُب َعِورَتطُ َوال یََتکَلَُّه إأل ؾمَْٔي َرَجا ثََوابَطُ َوإَٔذا َتکَلََّه أَِْطَ ََّنا َعلَي ُرُؤؤسضُٔه اللَّ ُظ َنأَى

َه عِٔيَس  ًِ َتکَلَّ ٌَ عِٔيَسُظ اِلَحٔسیَث َوَم لٔضِٔه َسَهَت َتکَلَُّنوا ال یَتََياَزعُو ؽَ َحٔسیُثُضِه عِٔيَسُظ َحٔسیُث أَوَّ َّی َيَِفُ ُظ أَِنَؼُتوا َلُط َحً

ٌَ ٔمِيُط َوَيِؼبٔرُ لِٔلَػزٔیٔب َعلَي اِلَحِؿَوةٔ فٔي َم  بُو ا یََتَعحَّ ٌَ ٔمِيُط َویََتَعحَُّب ٔمنَّ َحهُو ـِ ا َي َحُک ٔمنَّ ـِ ٌَ َي ٌِ کَا ٔ َّی إ ِئلكٔطٔ َوَمِشأََلتٔطٔ َحً

ًِ ُمکَاؾٕٔئ َوال َيِكَل أَِػَحابُُط  َياَئ إأل ٔم ُع َعلَي أََحٕس َحٔسیَثطُ َوَيُكوُل إَٔذا َرأَیُِتِه كَالَٔب َحاَجٕة یِٔللُبَُضا َؾأَِرؾُٔسوُظ َوال َيِكَبُل الثَّ

 ٕ َّی یَحُوَز َؾَيِكَلُعُط بَٔيِهٕي أَِو قَٔياو  َحً

ےٹ اھبیئ( رضحت اامؾ نیسح ریض اہلل ہنع ےن اہک ہک ںیم ےن رضحت اامؾ نسح ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ھجم ےس )ریمے وھچ

اےنپ فادل رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس اک اےنپ الہ سلجم ےک اسھت اک رطز وپاھچ وت اوہنں ےن رفامای ہک 

)ینعی رہچہ اونر رپ مسبت افر اشبتش اک ارث امنایں آپ یلص اہلل ہیلع فملس ہشیمہ دنخہ ناشیین افر وخش یقلخ ےک اسھت فصتم رےتہ ےھت 

وہات اھت( آپ یلص اہلل ہیلع فملس رنؾ زماج ےھت )ینعی یسک ابت ںیم ولوگں وک آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک وماتقف یک رضفرت وہیت 

۔ ہن آپ الچ رک وبےتل ےھت یھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس وہس ت ےس وماقف وہاجےت ےھت( ہن آپ تخس وگ ےھت افر ہن تخس دؽ ےھت

ہن شحف وگیئ افر دبالکیم رفامےت ےھت ہن بیع ریگ ےھت ہک دفرسفں ےک ویعب  ےڑںی ہن زایدہ ابمہغل ےس رعتفی رکےن فاےل ہن زایدہ 

رعاض ذماؼ رکےن فاےل ہن لیخب )نیت ظفل( اس ہگج لقن ےیک ےئگ ونیتں اک رتہمج ھکل دای( آپ یلص اہلل ہیلع فملس اندنسپ ابت ےس ا

رفامےت ےھت۔ ینعی اد ر اافتلت ہن رفامےت وگای ینس یہ ںیہن دفرسے یک وکیئ وخاشہ ارگ آپ وک دنسپ ہن آیت وت اس وک امویس یھب ہن 

رفامےت ےھت افر اس اک فدعہ یھب ہن رفامےت ےھت آپ ےن نیت ابوتں ےس اےنپ آپ وک ابلکل دحیلعہ رفام راھک اھت۔ ڑگھجے ےس افر ةکت 

ر ابت ےس افر نیت ابوتں ےس ولوگں وک اچب راھک اھت، ہن یسک یک ذمتم رفامےت ےھت، ہن یسک وک بیع اگلےت ےھت، ہن یسک ےک ےس افر اکیب

ویعب التش رفامےت ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فملس رصػ فیہ الکؾ رفامےت ےھت وج ابثع ارج فوثاب وہ بج آپ یلص اہلل ہیلع فملس 

رطح رگدؿ  اکھ رک ےتھٹیب  ےسی اؿ ےک رسفں رپ رپدنے ےھٹیب وہں ) ہک ذرا یھب رحتک اؿ ںیم وگتفگ رفامےت وت احرضنی سلجم اس 

وہیت یھت ہک رپدنہ ذرا یس رحتک ےس اڑاجات ےہ( بج آپ یلص اہلل ہیلع فملس پچ وہاجےت بت فہ رضحات الکؾ رکےت )ینعی وضحر 

اھت وج ھچک انہک وہات وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےک پچ وہےن ےک دعب  ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک وگتفگ ےک درایمؿ وکیئ صخش ہن وباتل



 

 

یلص اہلل ہیلع فملس ےس بج وکیئ صخش ابت رکات وت  اتہک اھت( آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسےنم یسک ابت ںیم زناع ہن رکےت ےھت۔ آپ

وہیت  ےسی ےلہپ صخش یک وگتفگ ینعی  ے  اس ےک صاومش وہےن کت بس استک رےتہ ۔ رہ صخش یک ابت )وتہج ےس ےننس ںیم( ایسی

دقری ےس یسک یک ابت ںیہن ینس اجیت یھت، فرہن اعؾ وطر رپ ہی وہات ےہ ہک سلجم یک ادتباء ںیم وت وتہج اتؾ وہیت ےہ رھپ ھچک دری وہےن 

 ہیلع فملس یھب مسبت ےس ااتکان رشفع رکدےتی ںیہ افر ھچک  ے وتیہج یس وہاجای رکیت ےہ( سج ابت ےس بس ےتسنہ افر آپ یلص اہلل

رفامےت افر سج ےس بس ول  بجعت رکےت وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس یھب بجعت ںیم رشکی رےتہ ہی ںیہن ہک بس ےس اگل پچ 

اچپ ےھٹیب رںیہ ہکلب اعمرشت افر رطز الکؾ ںیم رشاکء سلجم ےک رشکی احؽ رےتہ( ایبنج اسمرف آدیم یک تخس وگتفگ افر  ے زیمتی 

 رفامےت )ینعی اگؤں ےک ول  اج  ے اج وساالت رکےت آداب یک راعتی ہن رک ےک رہ مسق ےک وساالت رکےت۔ ےک وساؽ رپ ربص

وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس اؿ رپ رگتف ہن رفامےت اؿ رپ ربص رکےت( افر اس فہج ےس فہ ول  رہ مسق ےک وساالت رک ےتیل ےھت۔ 

یک سلجم ادقس کت اسمرففں وک ےل رک آای رکےت ےھت )اتہک اؿ ےک رہ مسق ےک  ضعب احصہب ریض اہلل مہنع آپ یلص اہلل ہیلع فملس

وساالت ےس وخد یھب عفتنم وہں افر ایسی ابںیت نج وک ادب یک فہج ےس ہی رضحات وخد ہن وپھچ ےتکس ےھت فہ یھب ولعمؾ وہاجںیئ( آپ 

اد ایک رکف ) ارگ آپ یک وکیئ رعتفی رکات وت آپ یلص اہلل ہی یھب اتدیک رفامےت رےتہ ےھت ہک بج یسک اطبل احتج وک دوھکی وت اس یک ادم

ہیلع فملس اس وک وگارا ہن رفامےت اہتبل( وطبر رکشہی افر اداےئ ااسحؿ ےک وکیئ آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک رعتفی رکات وت آپ یلص اہلل 

 رفامےت ےھت ہک دفرسے یک ابت اکٹ رک اینپ ہیلع فملس وکست رفامےت۔ ینعی دح ےس اجتفز رکات وت رفک دےتی۔ یسک یک وگتفگ عطق ہن

 رشفع ہن رفامںیئ ۔ اہتبل ارگ وکیئ دح ےس اجتفز اتگل وت اےس رفک دےتی ےھت ای سلجم ےس رشتفی ےل اجےت اتہک فہ وخد رک اجےئ ۔

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

  

 ر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿوضح :   ابب

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےک االخؼ فاعدات ںیم

     330    حسیث 

ًِ ُمَحنَّ  ٌُ َع ثََيا ُسِؿَيا ًُ َمِضٔسٓيٕ َقاَل َحسَّ ًٔ بِ ثََيا َعِبُس الزَِّحَن إر َقاَل َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ اِلُنِيَهٔسرٔ َقاَل َحسَّ سٔ بِ

ًَ َعِبٔس اهللٔ َيُكوُل َما ُسئَٔل َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َطِيّئا َقمُّ َؾَكاَل الَسنٔ   ِعُت َجابَٔز بِ



 

 

 رضحت اج س ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن یھبک یسک صخش ےک وکیئ زیچ امےنگن رپ ااکنر ںیہن رفامای۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےک االخؼ فاعدات ںیم

     331    حسیث 

ِّيُّ َقا ٔشیُّ اِلَنک ٌَ أَبُو اِلَكأسٔه اِلَُقَ ًُ عِٔنَزا ثََيا َعِبُس اهللٔ بِ ًٔ َحسَّ ًِ عُبَِئس اهللٔ َع ًٔ ٔطَضإب َع ًٔ ابِ ًُ َسِعٕس َع ثََيا إٔبَِزاصٔيُه بِ َل َحسَّ

ٌُ فٔي َط  ٌَ أَِجَوَز َما یَهُو ٔ َوکَا ٌَ َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله أَِجَوَز اليَّأض بٔاِلَديِر ًٔ َعبَّإض َقاَل کَا َّی ابِ ٌَ َحً ا ـَ ٔ َرَم ِضز

 ِ ٔ مٔ َیِيَشلَٔذ َؾَيأِتٔيطٔ ٔجب ٌَ َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله أَِجَوَز بٔاِلَديِر ٌَ َؾإَٔذا َلكَٔيُط ٔجبِرٔیُل کَا آ ًَ رٔیُل َؾَيِعزُٔق َعَلِيطٔ اِلَُقِ

 الزِّیٔح اِلُنزَِسَلةٔ 

یہ یخس ےھت )ہک  رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس افؽ وت امتؾ ولوگں ےس زایدہ رہ فتق

وک  وکیئ یھب وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک اخسفت اک اقمہلب ںیہن رک ےہ ا اھت ہک وخد ریقفاہن زدنیگ رسب رکےت ےھت افر اطعؤں ںیم ابداشوہں

رشدنمہ رکےت ےھت۔ اہنتی تخس اایتحج یک اح ت ںیم اکی وعرت ےن اچدر شیپ یک افر تخس رضفرت ےک درہج ںیم ینہپ۔ بج یہ 

صخش ےن امگن یل افر اس وک رمتمح رفامدی۔ رقض ےل رک رضفرت دنمفں یک رضفرت وک وپرا رکان افر رقض وخاہ ےک تخس  اکی

اقتےض ےک فتق  ںیہ ےس ارگ ھچک آایگ افر اداےئ رقض ےک دعب چب ایگ وت بج کت فہ میسقت ہن وہاجےئ رھگ ہن اجان اےسی وہشمر فااعقت 

وہ یہ ںیہن ےہ ا( ابوصخلص راضمؿ اابملرک ںیم امتؾ ہنیہم اریخ کت تہب یہ ایفض رےتہ ) ہک وخد اینت رثکت ےس ںیہ ہک اؿ اک ااحہط 

وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ایگرہ ےنیہم یک ایفیض یھب اس ےنیہم یک ایفیض ےک  سا س ہن وہیت یھت( افر اس ہنیہم ںیم یھب سج فتق رضحت 

ہیلع فملس وک الکؾ اہلل رشفی انسےت اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فملس الھبیئ افر عفن  ربجالیئ ہیلع االسلؾ رشتفی ال رک آپ یلص اہلل

 اچنہپےن ںیم زیت ابرش الےن فایل وہا ےس یھب زایدہ اخسفت رفامےت ےھت۔

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

  



 

 

 ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿوضحر یلص اہلل  :   ابب

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےک االخؼ فاعدات ںیم

     332    حسیث 

ًٔ َمالٕٔک  ًِ أَىَٔص بِ ًِ ثَابٕٔت َع ٌَ َع ًُ ُسَلمِْيَ ًُ َسٔعيٕس َقاَل أَِخبََرىَا َجِعََفُ بِ ثََيا ُقتَِيَبُة بِ ٌَ الئَّيیُّ ػلي اهلل عليط  َحسَّ َقاَل کَا

َٔخُ َطِيّئا لَٔػسٕ   وسله ال یَسَّ

رضحت اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس دفرسے دؿ ےک ےئل یسک زیچ وک ذریخہ انب رک ںیہن رےتھک 

 ےھت۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےک االخؼ فاعدات ںیم

     333    حسیث 

ًِ َزیِ  ًٔ َسِعٕس َع ٔ بِ ًِ صَٔظاو ثَىٔی أَبٔي َع ًٔ أَبٔي َعِلَكَنَة اِلَنسٔیىٔیُّ َقاَل َحسَّ ًُ ُموَسی بِ ٌُ بِ ثََيا َصاُرو ًِ َحسَّ ًِ أَبٔيطٔ َع ًٔ أَِسَلَه َع سٔ بِ

ٌِ يُ  ٔلَي الئَّيیِّ ػلي اهلل عليط وسله َؾَشأََلطُ أَ ٌَّ َرُجم  َجاَئ إ أب أَ ًٔ اِلَدلَّ ِعٔلَيطُ َؾَكاَل الئَّيیُّ ػلي اهلل عليط وسله َما عَُنَز بِ

ِيُتُط َؾَكاَل عَُنزُ یَا َرُسوَل اهللٔ َقِس أَِعَلِيُتطُ  ـَ ًٔ ابَِتِع َعلَيَّ َؾإَٔذا َجائَىٔی َطِيْئ َق ٔه َْ ا کَلََّؿَک اهللُ َما ال َتِكٔسُر  عِٔئسي َطِيْئ َو َؾنَّ

َظ الئَّيیُّ ػلي اهلل ًِ ذٔي  َعَلِيطٔ َؾََکٔ ـِ ٔم ًَ األَِنَؼارٔ یَا َرُسوَل اهللٔ أَِنٔؿِل َوال َتَد عليط وسله َقِوَل عَُنَز َؾَكاَل َرُجْل ٔم

َف فٔي َوِجضٔطٔ اِلبِْٔشَ لَٔكِؤل األَِنَؼارٔيِّ ثُهَّ  َه َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َوَُعٔ  َقاَل بَٔضَذا أُٔمزُِت  اِلَعزِٔغ إِٔقم ال َؾتََبشَّ

ت رمع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک اکی رمہبت یسک رضفرت دنم ےن وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےس ھچک وساؽ ایک، آپ یلص رضح

اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای ہک ریمے اپس وت اس فتق ھچک وموجد ںیہن ےہ۔  م ریمے انؾ ےس رخدی ول بج ھچک آاجےئ اگ وت ںیم ادا 



 

 

اہلل ہنع ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس آپ ےک اپس وج ھچک اھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس  رکدفں اگ۔ رضحت رمع ریض

دے ےکچ ںیہ )افر وج زیچ آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دقرت ںیم ںیہن ےہ اس اک ت  اعتٰیل اشہن ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک فلکم 

ہی وقمہل ان وگار سگرا وت اکی ااصنری احصیب ریض اہلل ہنع ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل )یلص اہلل ںیہن انبای۔( رضحت رمع ریض اہلل ہنع اک 

ہیلع فملس( سج دقر یج اچےہ رخچ ےئجیک افر رعش ےک امکل ےس یمک اک ادنہشی ہن ےئجیک )ہک وج ذات اپک رعش  سںی یک امکل ےہ اس 

 ےہ(۔ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس وک ااصنری اک ہی انہک تہب دنسپ آای افر ےک اہیں آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک دےنی ایک یمک وہ یتکس

ٰیل اشہن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن مسبت رفامای سج اک ارث رہچہ اونر رپ اظرہ وہات اھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ت  اعت

 ےن ےھجم اس اک مکح رفامای ےہ۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےک االخؼ فاعدات ںیم

     334    حسیث 

ًِ َعِبسٔ اهللٔ  یْک َع ٕ َقاَل أَِخبََرىَا ََشٔ ًُ حُِحز ثََيا َعلٔيُّ بِ اَئ َقاَلِت َحسَّ ًٔ َعَِفَ ٔ بِ ًٔ الزُّبَئِّع بِٔئت ُمَعوِّذ ًٔ َعكٔيٕل َع ٔس بِ ًٔ ُمَحنَّ بِ

ا َوَذَصّبا طٔ حُلٔيًّ ٕ ُزغِٕب َؾأَِعَلانٔي ٔمِلَئ َنؿِّ ًِ ُركَٕب َوأَِجز  أََتِيُت الئَّيیَّ ػلي اهلل عليط وسله بٔكَٔيإع ٔم

 وھچیٹ وھچیٹ پ یل پ یل ڑککایں ےل رک احرض مدتم وہیئ وت وضحر یلص اہلل ہیلع فملس رعیب یتہک ںیہ ہک ںیم اکی ابطؼ وجھکرفں اک افر ھچک

 ےن ےھجم اانپ دتسِ ابمرک رھب رک وسان افر زویر رمتمح رفامای۔

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

  

 ملس یک ریست اک ایبؿوضحر یلص اہلل ہیلع ف :   ابب

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےک االخؼ فاعدات ںیم



 

 

     335    حسیث 

 ٔ ًِ أَب َوَة َع ًٔ َُعِ ٔ بِ ًِ صَٔظاو ًُ یُوىَُص َع ثََيا عٔيَسی بِ ٕ َوغَيِرُ َواحٕٔس َقالُوا َحسَّ و ًُ َخِْشَ ثََيا َعلٔيُّ بِ ٌَّ الئَّيیَّ َحسَّ ًِ َعائَٔظَة أَ يطٔ َع

ٌَ َيِكَبُل اِلَضٔسیََّة َویُثٔيُب َعَلِيَضاػلي اهلل عليط   وسله کَا

 رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس دہہی وبقؽ رفامےت ےھت افر اس رپ دبہل یھب دای رکےت ےھت۔

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

  

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک ایحء اک ذرک

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک ایحء اک ذرک

     336    حسیث 

ًِ َقَتاَزَة َقاَل َسنِٔعُت َعبِ  ثََيا ُطِعَبُة َع ثََيا أَبُو َزاُوَز َقاَل َحسَّ ٌَ َقاَل َحسَّ ًُ غَِيم  ثََيا َمِحُنوزُ بِ ُث َحسَّ ًَ أَبٔي عُتَِبَة یَُحسِّ َس اهللٔ بِ

ٌَ الئَّيیُّ ػلي اهلل عليط وسله أَطسَّ َحَياّئ مٔ  ًِ أَبٔي َسٔعيٕس اِلُدِسرٔيِّ َقاَل کَا َظ َطِيّئا َع ٌَ إَٔذا َْکٔ ًَ اِلَعذَرأئ فٔي خِٔسرَٔصا َوکَا

ِؾَياُظ فٔي َوِجضٔطٔ   ََعَ

اوبدیعس مدری ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس رشؾ فایحء ںیم ونکاری ڑلیک وج اےنپ رپدہ ںیم وہ ےس  ںیہ 

یئ ابت انوگار وہیت وت  م آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک رہچہ ےس اچہپؿ ےتیل۔ زایدہ ڑبےھ وہےئ ےھت بج وضحر یلص اہلل ہیلع فملس وک وک

 )وضحر یلص اہلل ہیلع فملس اغتی رشؾ یک فہج ےس اراہر اندنسپدییگ یھب ہن رفامےت ےھت(۔

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

  

 اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ وضحر یلص :   ابب



 

 

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک ایحء اک ذرک

     337    حسیث 

ًٔ َعِبسٔ  ًِ ُموَسی بِ ًِ َمِيُؼوٕر َع ٌُ َع ثََيا ُسِؿَيا ثََيا َونٔيْع َقاَل َحسَّ ٌَ َقاَل َحسَّ ًُ غَِيم  ثََيا َمِحُنوزُ بِ ًٔ یَزٔیَس اِلَدِلِٔمِّ  َحسَّ اهللٔ بِ

 ًِ ٔد َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله أَِو َقاَلِت َما َرأَیِ َع ٔلَي ََّرِ َد َرُسؤل َمِولّي لَٔعائَٔظَة َقاَل َقاَلِت َعائَٔظُة َما ىََوزُِت إ ُت ََّرِ

 اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َقمُّ 

رشؾ یک فہج ےس( ےھجم یھبک آپ یلص اہلل ہیلع رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک )وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس یک ایحء افر 

 فملس ےک لحم رشؾ دےنھکی یک تمہ ںیہن ڑپی افر یھبک ںیہن داھکی۔

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

  

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک یگنیس ےنھچپ وگلاےن اک ذرک

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک یگنیس ےنھچپ وگلاےن اک ذرک

     338    حسیث 

 ًِ ًُ َمالٕٔک َع ًِ حَُنِيٕس َقاَل ُسئَٔل أَىَُص بِ ًُ َجِعََفٕ َع ثََيا إِٔسَناعٔيُل بِ ٕ َقاَل َحسَّ ًُ حُِحز ثََيا َعلٔيُّ بِ ٔ َؾَكاَل َحسَّ  َنِشٔب اِلَححَّاو

ًِ كََع  ًِ اِحَتَحَه َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َحَحَنطُ أَبُو كَِيَبَة َؾأََمَز َلطُ بَٔؼاَعئِن ٔم َه أَصَِلطُ َؾَوَؿُعوا َعِيُط ٔم ٕ َوکَلَّ او

ًِ أَِمَثٔل َزَوائٔهُُه اِلٔحَحاَمةَ  ٌَّ ٔم ٔ َل َما َتَساَویَِتِه بٔطٔ اِلحَٔحاَمُة أَِو إ ـَ ٌَّ أَِؾ ٔ أجطٔ َوَقاَل إ  ََخَ

ں ےن رفامای ہک اوب ن ہب ےن رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس یسک ےن یگنیس وگلاےن یک ارجت اک ہلئسم وپاھچ ہک اجزئ ےہ ای ںیہن ۔ اوہن

وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک یگنیس اگلیئ یھت۔ آپ ےن دف اصع اھکان )اکی رفاتی ںیم وجھکر یھب آای( رمتمح رفامای افر اؿ ےک 



 

 

 نی دفا ےہ۔آاقؤں ےس افسرش رفام رک اؿ ےک ذہم وج وصحمؽ اھت اس ںیم یمک رکادی افر ہی یھب اراشد رفامای ہک یگنیس اگلان رتہب

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک یگنیس ےنھچپ وگلاےن اک ذرک

     339    حسیث 

ًِ َعِبسٔ األَِعلَي عَ  ًُ عَُنَز َع ثََيا َوِرَقاُئ بِ ثََيا أَبُو َزاُوَز َقاَل َحسَّ ًُ َعلٓٔيٕ َقاَل َحسَّ ثََيا َعِنزُو بِ ٌَّ الئَّيیَّ َحسَّ ًِ َعلٓٔيٕ أَ ًِ أَبٔي َجنٔيَلَة َع

اَو أَِجَزظُ   ػلي اهلل عليط وسله اِحَتَحَه َوأََمَزنٔي َؾأَِعَلِيُت اِلَححَّ

 ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی رمہبت یگنیس وگلایئ افر ےھجم اس یک زمدفری دےنی اک رضحت یلع

 مکح رفامای ںیم ےن اس وک ادا ایک۔

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

  

  ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿوضحر یلص اہلل :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک یگنیس ےنھچپ وگلاےن اک ذرک

     340    حسیث 

ًٔ ال ٕ َع ًِ َجابٔز ِورٔيِّ َع ٌَ الثَّ ًِ ُسِؿَيا ثََيا َعِبَسةُ َع ًُ إِٔسَحاَم اِلَضِنَسانٔيُّ َقاَل َحسَّ ٌُ بِ ثََيا َصاُرو ًٔ َعبَّ َحسَّ ًٔ ابِ ِعٔيیِّ َع إض َقاَل ظَّ

َهتَٔؿئِن َوأَِعَلي اِلَححَّاَو أَِجَزُظ َوَلوِ  ِْ ٌَّ الئَّيیَّ ػلي اهلل عليط وسله اِحَتَحَه فٔي األَِخَسَعئِن َوبَيَِن ا ٔ اّما َلِه يُِعٔلطٔ  إ ٌَ ََحَ  کَا

 افر دفونں اشونں ےک درایمؿ انب ابعس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےن رگدؿ یک دفونں اجبن ےنھچپ وگلاےئ

 افر اس یک ارجت یھب رمتمح رفامیئ۔ ارگ اناجزئ وہیت وت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےسیک رمتمح رفامےت۔



 

 

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

  

 اک ایبؿ وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک یگنیس ےنھچپ وگلاےن اک ذرک

     341    حسیث 

ٌَّ ال ًٔ عَُنَز أَ ًٔ ابِ ًِ ىَاؾٕٔع َع ًٔ أَبٔي َلِيلَي َع ًٔ ابِ ثََيا َعِبَسةُ َع ًُ إِٔسَحاَم َقاَل َحسَّ ٌُ بِ ثََيا َصاُرو ئَّيیَّ ػلي اهلل عليط وسله َحسَّ

اّما َؾحَ  اُجَک َؾَكاَل ثمَ ثَُة آُػٕع َؾَوَؿَع َعِيطُ َػاّعا َوأَِعَلاُظ أَِجَزظُ َزَعا َححَّ  َحَنطُ َوَسأََلطُ َنِه ََخَ

رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی یگنیس اگلےن فاےل وک البای سج ےن آپ یلص اہلل 

یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ ےس اؿ اک رفزاہن اک وصحمؽ درایتف رفامای وت اوہنں ےن نیت اصع  ہیلع فملس ےک یگنیس اگلیئ۔ وضحر ارکؾ

 التبای۔ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی اصع مک رکادای افر یگنیس اگلےن یک ارجت رمتمح رفامیئ۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک یگنیس ےنھچپ وگلاےن اک ذرک

     342    حسیث 

ثََيا  ًُ َعأػٕه َقاَل َحسَّ ثََيا َعِنزُو بِ يُّ َقاَل َحسَّ اُر اِلَبِْصٔ ٕس اِلَعلَّ ًُ ُمَحنَّ ؤض بِ ثََيا َعِبُس اِلُكسُّ ٕ َقاَل َحسَّ ًُ َحازٔو اْو َوَجزٔیزُ بِ َصنَّ

ٌَ َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله یَ  ًٔ َمالٕٔک َقاَل کَا ًِ أَىَٔص بِ ثََيا َقَتاَزةُ َع ٌَ َحسَّ ِحَتحُٔه فٔي األَِخَسَعئِن َواِلکَاصٔٔل َوکَا

 ًَ ی َة َوإِٔحَسي َوعِْٔشٔ َة َوتِٔشَع َعِْشَ  َیِحَتحُٔه لَٔشِبَع َعِْشَ

رضحت اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس رگدؿ یک دفونں اجوبنں ںیم افر رہ دف اشونں ےک درایمؿ 



 

 

 اترخی ںیم اس اک اامعتسؽ رفامےت ےھت۔26ای  69ای 67یگنیس وگلاےت ےھت افر ومعًام 

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک یگنیس ےنھچپ وگلاےن اک ذرک

     343    حسیث 

 ًِ ًِ َقَتاَزَة َع ٕ َع ًِ َمِعَنز أم َع ًُ َمِيُؼوٕر َقاَل أَىَِبأَىَا َعِبُس الزَّزَّ ثََيا إِٔسَحاُم بِ ٌَّ َرُسوَل اهللٔ ػلي اهلل َحسَّ ًٔ َمالٕٔک أَ أَىَٔص بِ

 ٔ ٔ اِلَكَسو ْو بََنَلٕل َعلَي َهِضز  عليط وسله اِحَتَحَه َوصَُو ُمِْحٔ

رضحت اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن ومعض للم ںیم )وج ہکم افر دمہنی ونمرہ ےک درایمؿ 

 ںیم تشپ دقؾ رپ یگنیس وگلایئ ۔اکی ہگج ےہ( اح تِ ارحاؾ 

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

  

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ضعب انؾ افر اضعب ااقلب اک ذرک

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

  ےک ضعب انؾ افر اضعب ااقلب اک ذرکوضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس

     344    حسیث 

ًِ ُمَحنَّ  ًٔ الزُّصِزٔيِّ َع ٌُ َع ثََيا ُسِؿَيا ًٔ اِلَنِدزُومٔيُّ َوغَيِرُ َواحٕٔس َقالُوا َحسَّ ًُ َعِبسٔ الزَِّحَن ًِ عً َسٔعيُس بِ ًٔ ُمِلٔعٕه َع ٔ بِ ًٔ ُجَبيِر سٔ بِ

ْس َوأَ  ٌَّ لٔي أَِسَناّئ أَىَا ُمَحنَّ ٔ هَُِفَ أَبٔيطٔ َقاَل َقاَل َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله إ ِْ ىَا أَِحَنُس َوأَىَا اِلَناؤي الَّٔذي َیِنُحو اهللُ بَٔي ا



 

 

 َوأَىَا اِلَحأَشُ الَّٔذي یُِحَْشُ اليَّاُض َعلَي َقَسمٔي َوأَىَا اِلَعاقُٔب الَّٔذي َلِيَص َبِعَسُظ ىَٔيیٌّ 

اراشد رفامای ہک ریمے تہب ےس انؾ ںیہ ہلمجنم اؿ ےک ریبج نب معطم ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

دمحم افر ادمح ےہ افر امیح ےہ سج ےک ینعم اٹمےن فاےل ےک ںیہ ت  اعتیل اشہن ےن ریمے ذرےعی رفک وک اٹمای ےہ افر اکی انؾ احرش ےہ 

فر امتؾ اتم وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع ہک ت  اعتیل اشہن تماتم ںیم رشح ےک ےئل بس ےس ےلہپآپ یلص اہلل ہیلع فملس وک اتاھںیئ ےگ ا

فملس ےک دعب رشح یک اجےئ یگ ۔ افر اتاھیئ اجےئ یگ۔ وت وگای وضحر یلص اہلل ہیلع فملس امتؾ اتم ےک رشح اک ببس ےنب افر اکی انؾ ریما 

ےئ ںیہ آپ یلص اہلل اعبق ےہ سج ےک ینعم ےھچیپ آےن ےک ںیہ ۔ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس بس اایبنء ےس ےھچیپ رشتفی ال

 ہیلع فملس ےک دعب وکیئ ںیہن آےئ اگ ۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ضعب انؾ افر اضعب ااقلب اک ذرک

     345    حسیث 

 ًِ ًِ أَبٔي َوائٕٔل َع ًِ َعأػٕه َع إغ َع ًُ َعيَّ ثََيا أَبُو بََِکٔ بِ هُوفٔيُّ َقاَل َحسَّ ِْ ـٕ ا ی ًُ َْطٔ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ  حَُذِيَؿَة َقاَل َلكٔيُت الئَّيیَّ َحسَّ

ْس َو  ٔم اِلَنٔسیَئة َؾَكاَل أَىَا ُمَحنَّ َّي َوأَىَا ػلي اهلل عليط وسله فٔي َبِعٔف ُْطُ ِوبَةٔ َوأَىَا اِلُنَكف أَىَا أَِحَنُس َوأَىَا ىَٔيیُّ الزَِّحَنةٔ َوىَٔيیُّ التَّ

 َ ًُ ُطَنِيٕل َقاَل أَىَِبأَى ثََيا اليَِّْضُ بِ ًُ َمِيُؼوٕر َقاَل َحسَّ ثََيا إِٔسَحاُم بِ ًِ َعأػٕه اِلَحأَشُ َوىَٔيیُّ اِلَنم حٔٔه َحسَّ ًُ َسَلَنَة َع ازُ بِ  ا َحنَّ

 ًِ ًُ َسَلَنَة َع ازُ بِ ًٔ الئَّيیِّ ػلي اهلل عليط وسله ىَِحَوُظ بَٔنِعَياُظ َصَهَذا َقاَل َحنَّ ًِ حَُذِيَؿَة َع ًِ ز ِّٕٓٔ َع ًِ َع ًِ ز ِّٕٓٔ َع َعأػٕه َع

 حَُذِيَؿةَ 

ر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ذحہفی ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک اکی رمہبت ںیم وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےس راہتس ںیم الم۔ وضح

 ےہ افر یبن

 

مة
ح
 رشتفی ےل اج رےہ ےھت ذترکًة وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای ہک ریما انؾ دمحم ےہ افر ادمح افر یبن ارل

 اوتلہب ےہ افر ںیم یفقم وہں افر احرش وہں افر یبن الممح وہں ۔



 

 

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

  

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک سگر افاقت اک ذرک

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک سگر افاقت اک ذرک

     346    حسیث 

ًَ َبٔظ َحسَّ  ٌَ بِ ٕب َقاَل َسنِٔعُت اليُِّعَنا ًٔ ََحِ ًِ ٔسَنأک بِ ثََيا أَبُو األَِحَؤؾ َع ًُ َسٔعيٕس َقاَل َحسَّ ٕ َيُكوُل أََلِشُتِه فٔي ثََيا ُقتَِيَبُة بِ ير

قَ  ًَ السَّ إب َما ٔطئُٔتِه َلَكِس َرأَیُِت ىَبٔيَّهُِه ػلي اهلل عليط وسله َوَما َیحُٔس ٔم  ٔل َما یَِنألُ بَِلَيطُ كََعاوٕ َوََشَ

امعنؿ نب ریشب ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ایک  م ول  اھکےن ےنیپ ںیم اینپ رمیض ےک وماقف کمہنم ںیہن وہ )افر انتج دؽ اچےہ  م ول  

وجھکرںی ٹیپ ںیہن اھکےت وہ( احالہکن ںیم ےن وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وک داھکی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اہیں ردی 

 رھب ںیہن ںیھت ۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک سگر افاقت اک ذرک

     347    حسیث 

 ٔ ًِ َعائَٔظَة َقاَلِت إ ًِ أَبٔيطٔ َع َوَة َع ًٔ َُعِ ًِ صَٔظاؤ بِ ثََيا َعِبَسةُ َع ًُ إِٔسَحاَم َقاَل َحسَّ ٌُ بِ ثََيا َصاُرو ٕس ىَنهُُث َحسَّ ٌِ ُنيَّا آَل ُمَحنَّ

ِنزُ َواِلَناُئ  ٌِ صَُو إأل التَّ ٔ  َطِضّزا َما َنِشَتِوقُٔس بَٔيإر إ

یت ںیہ ہک  م ول  ینعی وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک الہ فایعؽ فہ ںیہ ہک اکی اکی امہ کت رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفام



 

 

 امہرے اہیں آ  ںیہن یتلج یھت رصػ وجھکر افر اپین رپ سگارا اھت۔

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

  

 اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿوضحر یلص  :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک سگر افاقت اک ذرک

     348    حسیث 

 ًٔ ًِ یَزٔیَس بِ ًُ أَِسَلَه َع ثََيا َسِضُل بِ ثََيا َسيَّاْر َقاَل َحسَّ ٕ َقاَل َحسَّ ًُ أَبٔي زٔیَاز ثََيا َعِبُس اهللٔ بِ َ َحسَّ ًِ أ ًِ أَىَٕص َع بٔي أَبٔي َمِيُؼوٕر َع

َؾَع َرُس  ٕ ََّرَ ًِ َحَحز ًِ بُُلوىَٔيا َع ٔلَي َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله اِلُحوَع َوَرَؾِعَيا َع وُل اهللٔ ػلي اهلل كَِلَحَة َقاَل َطَهِوىَا إ

ًِ َحسٔیٔث أَبٔي كَِلحَ  یْب ٔم ًٔ َقاَل أَبُو عٔيَسی َصَذا َحٔسیْث ََغٔ ًِ َحَحَزیِ ًِ بَِلئطٔ َع ًِ صََذا اِلَوِجطٔ عليط وسله َع َة ال َنِعزُٔؾُط إأل ٔم

ًَ اِلُحضِ  ٌَ أََحُسصُِه َيُظسُّ فٔي بَِلئطٔ اِلَحَحَز ٔم ٕ کَا ٕ َحَحز ًِ َحَحز ًِ بُُلوىَٔيا َع ًَ َوَمِعىَی َقِولٔطٔ َوَرَؾِعَيا َع ـٔ الَّٔذي بٔطٔ ٔم ِع َـّ سٔ َوال

 اِلُحوعٔ 

ں ےن وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےس دشت وھبک یک اکشتی یک افر اےنپ ٹیپ رضحت اوبہحلط ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک  م ولوگ

رپ دنبےھ وہےئ رھتپ دالھکےئ ہک رہ صخش ےک ٹیپ رپ وھبک یک دشت یک فہج ےس اکی اکی رھتپ دنباھ وہا اھت۔ وضحر ادقس یلص 

اہلل ہیلع فملس وک دشت وھبک  م ےس زایدہ یھت افر اہلل ہیلع فملس ےن اےنپ ٹیپ رپ دف رھتپ دنبےھ وہےئ دالھکےئ ہک وضحر ارکؾ یلص 

  م ےس زایدہ فتق دبفں اھکےئ سگر اکچ اھت۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک سگر افاقت اک ذرک

     349    حسیث 



 

 

ٌُ أَبُو ُمَعاؤیَةَ  ثََيا َطِيَبا ًُ أَبٔي إَٔیإض َقاَل َحسَّ ثََيا آَزُو بِ ًُ إِٔسَناعٔيَل َقاَل َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ  َحسَّ ثََيا َعِبُس اِلَنلٔٔک بِ َقاَل َحسَّ

ًِ أَبٔي َسَلنَ  ٕ َع ُد ؾٔيَضاعَُنيِر َد َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله فٔي َساَعٕة ال یَِْخُ ًِ أَبٔي صَُزیَِزَة َقاَل ََخَ ًٔ َع ًٔ َعِبسٔ الزَِّحَن َوال  َة بِ

ِجُت أَِلَقي َرُسوَل اهللٔ  ػلي اهلل عليط وسله َوأَىُِوزُ فٔي َیِلَكاُظ ؾٔيَضا أََحْس َؾأََتاُظ أَبُو بََِکٕ َؾَكاَل َما َجاَئ بَٔک یَا أَبَا بََِکٕ َقاَل ََخَ

ٌِ َجاَئ عَُنزُ َؾَكاَل َما َجاَئ بَٔک یَا عَُنزُ َقاَل اِلحُوُع یَا َرُسو ِشلٔيَه َعَلِيطٔ َؾَلِه َیِلَبِث أَ َل اهللٔ َقاَل ػلي اهلل عليط َوِجضٔطٔ َوالتَّ

ٔلَي َمِيزٔلٔ  ٌَ َرُجم  َنثٔيَر اليَِّدٔل  وسله َوأَىَا َقِس َوَجِسُت َبِعَف َذلَٔک َؾاىَِلَلُكوا إ ٌٔ األَِنَؼارٔيِّ َوکَا َِّيَضا ًٔ الت أَبٔي اِلَضِيَثٔه بِ

ًَ َػاحٔبُٔک َؾَكاَلٔت اىَِلَلَل َيِشَتِعٔذُب  ًِ َلطُ َخَسْو َؾَلِه َیحُٔسوُظ َؾَكالُوا الِمَزأَتٔطٔ أَیِ أئ َوَلِه یَهُ ٌِ َوالظَّ  َلَيا اِلَناَئ َؾَلِه َیِلَبُثوا أَ

ٔ  َجاَئ  یطٔ بٔأَب بَٕة َیزَِعبَُضا َؾَوَؿَعَضا ثُهَّ َجاَئ َیِلَتزُٔو الئَّيیَّ ػلي اهلل عليط وسله َوُيَؿسِّ طٔ ثُهَّ اىَِلَلَل بٔضِٔه أَبُو اِلَضِيَثٔه بَٔٔقِ يطٔ َوأُمِّ

ٕ ؾَ  ٔلَي ىَِدَلٕة َؾَحاَئ بٔكِٔيو ٔلَي َحٔسيَكتٔطٔ َؾَبَشَم َلُضِه بَٔشاكّا ثُهَّ اىَِلَلَل إ ِيَت إ َوَؿَعُط َؾَكاَل الئَّيیُّ ػلي اهلل عليط وسله أََؾم  َتَيكَّ

 َ ٔ َؾأ ظ ًِ ُركَبٔطٔ َوبُِْسٔ َّرُوا ٔم ٌِ َتِدَتاُروا أَِو َتَدي ِّي أََرِزُت أَ ٔن ًِ ُركَبٔطٔ َؾَكاَل یَا َرُسوَل اهللٔ إ ًِ َذلَٔک اِلَنأئ َلَيا ٔم بُوا ٔم کَلُوا َوََشٔ

ٌَ َعِيُط َیِوَو اِلكَٔياَمٔة هٔلٌّ بَارْٔز َوُركَْب  َؾَكاَل ػلي اهلل عليط وسله ًٔ الئَّعئه الَّٔذي ُتِشأَلُو ٔ ٔم َصَذا َوالَّٔذي َنِؿٔسی بَٔئسظ

ًَّ ذَ كَيِّْب َوَماْئ بَارْٔز َؾاىَِلَلَل أَبُو اِلَضِيَثٔه لَٔيِؼَيَع َلُضِه كََعاّما َؾَكاَل الئَّيیُّ ػلي اهلل عليط وسله ال َتِذ  اَت َزٓرٕ َؾَذبََح بََح

ُتَٔي  َلُضِه َعَياّقا أَِو َجِسّیا َؾأََتاصُِه بَٔضا َؾأَکَلُوا َؾَكاَل ػلي اهلل عليط وسله َصِل َلَک َخازْٔو َقاَل ال َقاَل َؾإَٔذا أََتاىَا َسِيْی َؾأِتَٔيا َؾأ

أَبُو اِلَضِيَثٔه َؾَكاَل الئَّيیُّ ػلي اهلل عليط وسله اِختَرِ  الئَّيیُّ ػلي اهلل عليط وسله بَٔزأَِسئِن َلِيَص َمَعُضَنا ثَالْٔث َؾأََتاظُ 

ًْ ُخِذ صَ  ٌَّ اِلُنِشَتَظاَر ُمِؤَتَن ٔ ِّي ٔمِيُضَنا َؾَكاَل یَا َرُسوَل اهللٔ اِختَرِ لٔي َؾَكاَل الئَّيیُّ ػلي اهلل عليط وسله إ ِّي َرأَیُِتُط ُيَؼل َذا َؾإٔن

 ِ ٔلَي اِمَزأَتٔطٔ َؾأَِخبََرَصا بَٔكِؤل َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َؾَكاَلٔت اِمَزأَتُُط َما َواِسَتِؤؾ بٔطٔ َمِعزُوّؾا َؾاى َلَلَل أَبُو اِلَضِيَثٔه إ

ٌِ َتِعتَٔكطُ َقاَل َؾُضَو َعتٔيْل َؾَكاَل ػلي  َ ٌَّ اهلل أَىَِت بَٔبالٕٔؼ َحلَّ َما َقاَل ؾٔيطٔ الئَّيیُّ ػلي اهلل عليط وسله إأل بٔأ ٔ عليط وسله إ

ًٔ ا ٌٔ بَٔلاىَْة َتأُِمزُُظ بٔاِلَنِعزُؤف َوَتِيَضاُظ َع ًِ اهلَل َلِه یَِبَعِث ىَبٔيًّا َوال َخلٔيَؿّة إأل َوَلطُ بَٔلاىََتا ِلُنِيََکٔ َوبَٔلاىَْة ال َتأِلُوُظ َخَباال َوَم

ؤئ َؾَكِس ُوقٔيَ   یُوَم بَٔلاىََة الشُّ

یل ہنع ےتہک ںیہ ہک اکی رمہبت وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اےسی فتق دف ت صاہن ےس ابرہ رشتفی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعت

الےئ ہک اس فتق ہن وت وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک اعدت رشہفی ابرہ رشتفی الےن یک یھت ہن وکیئ صخش وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس 

اھت۔ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس یک ابرہ رشتفی آفری رپ رضحت اوبرکب دصقی  یک مدتم ںیم اس فتق دف ت صاہن رپ احرض وہات



 

 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع وموجد ےھت۔ رھپ وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت اوبرکب ےس الخػ ومعمؽ  ے فتق آےن اک ببس درایتف 

رض وہا وہں ) رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل ہنع ےک رفامای۔ اوہنں ےن رعض ایک ہک امجؽ  ںاں آرا یک زایرت افر السؾ ےک ےئل اح

امکؽ انتبس یک فہج ےس اھت ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وک ارگ الخػ اعدت ابرہ رشتفی آفری یک ونتب آیئ وت اس کی اجؿ دف 

دفر ےک اسھت الختف دصہیقی  اقبل رپ یھب اس اک ارث وہا( دنبہ ےک زندکی ن ی فہج افٰیل ےہ افر ن ی امکؽ انتبس ڑبی فہج ےہ وبنی

ےک ااصتؽ یک ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک فاصؽ ےک دعب ارگ انمبس اتہم ہن وہےن یک فہج فیتق ااکحؾ ںیم ھچک ریغت رضفر 

 سداتش  وہات افر احصہب رکاؾ ےک ےئل وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک رفاؼ ےک اسھت ہی دفرسا رمہلح لم رک رجن فالمؽ وک اناقلب

انبےن فاال وہات الخبػ دصقی اربک ریض اہلل ہنع ےک ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت اس درہج ااصتؽ افر یبلق کی یتہج 

یھت ہک نج وماعق رپ وج وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس اک رطز لمع اھت فیہ ارثک رضحت اوبرکب دصقی اک یھب اھت۔ انچہچن دحہیبی اک  ہص 

ر ےہ سج اک ذرک اکحایت احصہب ںیم سگر اکچ ےہ املسمونں ےن اہنتی دب رک ایسی رشاطئ رپ افکر ےس حلص یک یھت ہک ضعب احصہب وہشم

ریض اہلل مہنع اس اک ہ لم یھب ہن رکےکس افر رضحت رمع ریض اہلل ہنع اہنتی وجش ںیم وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس یک مدتم ںیم 

رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ایک آپ یلص اہلل ہیلع اہلل اعتٰیل ےک  ست  یبن ںیہن ںیہ؟ وضحر یلص  احرض وہےئ افر احرض وہ رک

اہلل ہیلع فملس ےن رفامای  ے کش۔ رضحت رمع ےن اہک ایک  م ت  رپ افر دنمش ابلط رپ ںیہن ؟ وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای  ے 

دنی ےک ابرے ںیم ہی ذ ت ویکں دی اجریہ ےہ۔ وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ںیم اہلل اک  کش ۔ رضحت رمعےن اہک رھپ  م وک

روسؽ وہں افر اس یک انرفامین ںیہن رک ےہ ا فیہ دمداگر ےہ۔ رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن اہک ایک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن  م ےس ہی 

ےگ؟ وضحر یلص اہلل ہیلع فملس اہک  ے کش نکیل ایک ںیم ےن ہی یھب اہک اھت ہک ایس اسؽ  ںیہن اہک اھت ہک  م ہکم اجںیئ ےگ افر وطاػ رکںی

 ہکم ںیم اجںیئ ےگ؟ رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن رفامای ںیہن ہی وت ںیہن اہک اھت۔ وضحر یلص اہلل ہیلع فملس، سب وت ہکم ںیم رضفر اجےئ اگ

ایس وجش ںیم رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع یک مدتم ںیم احرض وہےئ  افر وطاػ رکے اگ۔ اس ےک دعب رضحت رمع ریض اہلل ہنع

افر رعض ایک اے اوبرکبی ایک وضحر یلص اہلل ہیلع فملس اہلل اعتٰیل ےک  ست  یبن ںیہن ںیہ؟ رضحت اوبرکب ےن رفامای  ے کش۔ رضحت 

ت رمع ریض اہلل ہنعی رھپ  م وک دنی ےک رمعی ایک  م ت  رپ افر دنمش ابلط رپ ںیہن؟ رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنعی  ے کش ۔ رضح

ابرے ںیم ہی ذ ت ویکں دی اج ریہ ےہ رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنعی اے آدیمی ہی البرتدد ن ے روسؽ ںیہ افر اہلل یک ذرا انرفامین 

یلص اہلل ہیلع فملس  رکےن فاےل ںیہن ںیہ فیہ اؿ اک دمداگر ےہ وت اؿ یک راکب وک وبضمط  ےڑے رہ۔ رضحت رمع ریض اہلل ہنعی ایک آپ

ےن  م ےس ہی ںیہن اہک اھت ہک  م ہکم اجںیئ ےگ افر وطاػ رکںی ےگ؟ رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنعی ایک ھجت ےس ہی فدعہ ایک اھت ہک ایس 

اجےئ اگ افر اسؽ ہکم اجںیئ ےگ رضحت رمع ریض اہلل ہنعی ںیہن ہی وت ںیہن رفامای اھت ۔ رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنعی سب وت ہکم ںیم رضفر 

وطاػ رکے اگ۔ اخبری رشفی ںیم ہی  ہص لصفم ذموکرہ ےہ افر یھب اس مسق ےک دعتمد فااعقت ریحت ازیگن ںیہ ۔ ٰیتح ہک ارگ 



 

 

وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےس ااہتجدی اطخ وہیئ وت اس ںیم رضحت اوبرکب رشکی ںیہ اسیجہک دبر ےک دیقویں ےک اعمہلم ںیم سج 

ؽ ےک اریخ ںیم ےہ۔ اس وصرت ںیم رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع اک اس فتق الخػ ومعمؽ ابرہ آان دؽ را دبؽ رہ اک  ہص وسرہ اافن

، وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک بلق ارہط اک ارث اھت وگ وھبک یھب یگل وہیئ وہ۔ ضعب املعء ےن اھکل ےہ ہک رضحت اوبرکب 777تسی

یک فہج ےس اھت نکیل وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک رہچہ اونر وک دھکی رک اس اک ایخؽ یھب اجات  ریض اہلل ہنع اک آان یھب وھبک ےک اقتےض

اید بس ھچک ںیہ ےھجم ک ت ےک دصےم اظمل وھبؽ اجات ) راہ ایس ےئل وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ااسفتسر رپ اس اک ذرک ںیہن ایک

اھکل ےہ ہک رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع یک رشتفی آفری وھبک یہ یک فہج ےس ضعب املعء ےن  وہں رگم دھکی ےک وصرت ریتی(۔

یھت رگم اس اک ذرک اس ےئل ںیہن ایک ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس وک رگاین ہن وہ ہک دفتس یک فیلکت اینپ فیلکت رپ اغبل وہاجای 

 وہےئ۔ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ ےس رکیت ےہ( وھتڑی یہ دری سگری یھت ہک رضحت رمع ریض اہلل ہنع احرض مدتم

 ے فتق احرضی اک ببس وپاھچ اوہنں ےن رعض ایک ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس وھبک یک فہج ےس احرض وہا وہں ۔ وضحر یلص 

وبامثیہل ااصنری ےک اکمؿ رپ اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای ہک وھبک وت ھچک ںیم یھب وسحمس رک راہ وہں ۔ اس ےک دعب ونیتں رضحات ا

رشتفی ےل ےئگ فہ الہ رثفت ولوگں ںیم ےس ےھت وجھکرفں اک ڑبا ابغ اھت۔ رکبایں یھب تہب یس یھت۔ اہتبل صادؾ اؿ ےک اپس وکیئ 

 ےئل اھٹیم ںیہن اھت اس ےئل رھگ اک اکؾ بس وخد یہ رکان ڑپات اھت۔ ہی رضحات بج اؿ ےک اکمؿ رپ ےچنہپ وت ولعمؾ وہا ہک فہ رھگ فاولں ےک

اپین ےنیل ےئگ ںیہ وج صادؾ ہن وہےن یک فہج ےس وخد یہ الان ڑپات اھت۔ نکیل اؿ رضحات ےک ےنچنہپ رپ وھتڑی دری سگری یھت ہک فہ یھب 

زیکشمہ وک وج لکشم ےس ااتھٹ اھت۔ دبتق اتاھےت وہےئ فاسپ آےئگ افر وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس یک زایرت ےس رشمػ وہ رک 

ش  یتمس رپ انز رکےت افر زابؿ احؽ  م نیشن بج ریمے اایؾ  ےلھ آںیئ ےگ نب البےئ ریمے رھگ آپ ےلچ آںیئ ےگ ڑپےتھ )اینپ وخ

وہےئ( وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس وک ٹپل ےئگ افر وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع ف ملس رپ اےنپ امں ابپ وک اثنر رکےن ےگل۔ ینعی رعض 

پ یلص اہلل ہیلع فملس رپ رقابؿ وہں ۔ اس ےک دعب ابغ ںیم ےنلچ یک دروخاتس یک فاہں چنہپ رک رفش رکےت ےھت ہک ریمے امں ابپ آ

ر ی وجھکرںی ںیھت( اسےنم 
 ھ
ح
ک

اھچبای افر دنی ف داین ےک رسدار امہی رخف امہمؿ وک اھٹب رک اکی وخہش )سج ںیم رطح رطح یک یچک یکپ آدھ 

رفامای ہک اسرا وخہش وتڑےن یک ایک رضفرت یھت؟ اس ںیم ایھب ھچک یچک یھب ںیہ وج اضعئ  احرض ایک۔ وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد

وہں یگ۔ یکپ یکپ اھچٹن رک ویکں ہن وتڑںی؟ زیمابؿ ےن رعض ایک اتہک اینپ دنسپ ےس یکپ افر رگری رہ ونع یک بسح رتبغ ونش 

ای اس ےک دعب وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن )نج اک رہ رہ رفامںیئ ۔ ونیتں رضحات ےن وجھکرںی انتفؽ رفامںیئ افر اپین ونش رفام

ہظحل میلعت اتم اھت( اراشد رفامای ہک اس ذات اپک یک مسق سج ےک  ہضب ںیم ریمی اجؿ ےہ ہی یھب اس میعن ںیم اشلم ےہ سج اک وساؽ 

امای اؿ ےک رکش ےک قلعتم وساؽ وہاگ ہک امہری وتمعنں تماتم ںیم وہاگ افر وسرہ امکٰہل ااکتلرث ےک رک  رپ ت  اعتٰیل اشہن ےن اس اک ذرک رف

سک رھپ اس فتق یک وتمعنں اک اراہر ےک وطر رپ رفامای ہک( ڈنھٹ
ف
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اجےن ےگل۔ وت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن  اسہی، ڈنھٹا اپین افر رتف اتزہ وجھکرںی ۔ اس ےک دعب زیمابؿ اھکےن یک ایتری ےک ےئل

ما  اقفت تم ذحب رک دانی۔ ہکلب ااسی اجونر ذحب رکان وج دفدھ اک ہن وہ زیمابؿ ےن اکی رکبی اک ہچب ذ
ی ف
ک

حب ایک اراشد رفامای ہک رفط تبحم ںیم 

ر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن )اس فتق ہی المہظح افر تلجعب امتؾ اھکان ایتر رک ےک احرض مدتم ایک افر امہمونں ےن انتفؽ رفامای۔ وضح

س رفام رک ہک اتشمؼ زیمابؿ بس اکؾ وخد یہ رک راہ ےہ افر رشفع ںیم اھٹیم اپین یھب وخد یہ الےت داھکی اھت( درایتف رفامای ہک اہمترے اپ

  ںیہ ےس الغؾ آاجںیئ وت  م اید دالان اس فتق وکیئ صادؾ ںیہن ۔ یفن ںیم وجاب ےنلم رپ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ارگ

۔ اہمتری رضفرت اک ایخؽ راھک اجےئ اگ۔ اافتًاق اکی ہگج ےس دف الغؾ آےئ وت اوبامثیہل ےن احرض وہ رک فدعہ اعیل اجہ یک اید داہین رکایئ

ول۔ وج اہمتری رضفرت ےک انمبس وہ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اؿ دفونں الغومں ںیم ےس وج دؽ اچےہ دنسپ رک 

)ہی اجؿ اثنر وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس یک وموجدیگ ںیم اینپ ایک راےئ رےتھک اس ےئل( دروخاتس یک ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فملس 

 اس ےئل وضحر یلص اہللیہ ریمے ےئل دنسپ رفامںیئ )فاہں زجب ددنیاری ےک افر وکیئ فہج رتحیج افر دنسپدییگ یک وہ یہ ںیہن یتکس یھت 

ہیلع فملس ےن اراشد رفامای ہک وشمرہ دےنی فاال انیم وہات ےہ اس ےئل ںیم انیم وہےن یک تیثیح ےس الفں الغؾ وک دنسپ رکات وہں اس 

ویجیک  ےئل ہک ںیم ےن اس وک امنز ڑپےتھ داھکی ےہ نکیل ریمی اکی فتیص اس ےک ابرے ںیم اید رویھک ہک اس ےک اسھت الھبیئ اک اعمہلم

ہن )افؽ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن وشمرہ ےک اضہطب وک ذرک رفام رک وگای اس رپ ہیبنت رفامیئ ہک ریمی وج دنسپدییگ ےہ فہ ذہم دارا

امہرے افر اامدتناری یک ےہ رھپ اکی وک دنسپ رفام رک فہج رتحیج یھب اظرہ رفامیئ ہک فہ امنزی ےہ۔ ہی فہج ےہ اس وک راحج رقار دےنی یک۔ 

زامہن ںیم المزؾ اک امنزی وہان وگای بیع ےہ ہک آاق ےک اکؾ اک رحج وہات ےہ( اوبامثیہل وخش وخش اینپ رضفروتں ےک ےئل اکی دمداگر 

 اسھت ےل رک رھگ ےئگ افر وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامؿ اعیل اشؿ یھب ویبی وک انسدای۔ ویبی ےن اہک ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ےک

 ؽ وہاجےئ  م ےس ہن وہےکس اگ اس ےئل اس وکار

 
 

 اشد یک امکہقح لیمعت ہن وہےکس یگ افر اس درہج الھبیئ اک اعمہلم ہک اراشد اعیل اجہ اک اث

 ؽ اراشد نکمم ےہ رسااپ اجشع افر مسجم االخص صافدن ےن وفراً آزاد رکدای افر اینپ دوتقں افر اکتفیل یک 

 
 

ذرا آزاد یہ رکدف ہک ایس ےس اث

 یھب رپفاہ ہن یک۔ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وک بج فاہعق افر اجاثنر احصیب ےک ااثیر اک احؽ ولعمؾ وہا وت اراہر ترست افر ویبی یک

دمح ےک وطر رپ اراشد رفامای ہک رہ یبن افر اس ےک اجونیشنں ےک ےئل ت  اعتٰیل اشہن دف ابینط ریشم افر االصح اکر دیپا رفامےت ںیہ نج 

ےس اکی ریشم وت الھبیئ یک رتبیغ داتی افر  سایئ ےس رفاتک ےہ دفرسا ریشم ابتہ ف سابد رکےن ںیم ذرا یھب یمک ںیہن رکات۔ وج صخش اس ںیم 

 یک  سایئ ےس اچب دای اجےئ فہ رہ مسق یک  سایئ ےس رفک دای ایگ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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حسثيا عنز بً إسناعيل بً محالس بً سعيس حسثىی أبي عً بياٌ حسثىی قيص بً حازو قال سنعت سعس بً أبي 

ٔنِي ألَِول َرجٕل َرمَي بَٔشِضٕه فٔي َسبٔئل اهللٔ َلَكِس َرأَیِ  ُتىٔی أغزوا فٔي وقاؾ يكول إني ألَِول َرجل أَصَِزَم َزّما فٔي َسبٔئل اهللٔ َوإ

 َ ًِ أ ٌِ اِلٔعَؼابََة ٔم ٔ َحِت أَِطَساُقَيا َوإ َّی َتََقَ ٔ َواِلُحِبَلَة َحً ِػَحأب ُمَحِنٕس ػلي اهلل عليط وسله َما ىَأکُِل إالَّ َوَرَم الَظَحز

 ٌِ ًٔ َلَكِس خِٔبُت إَذ ی اةُ َوالَبٔعير َوأَِػَبَحِت بَيُو أََسٕس َيَعزُِّروىَىٔی فٔي السِّ ُع الظَّ ـَ ُع َنَنا َت ـَ  ت َوَؿَل َعَنلٔي َوَخْٔسِ أََحُسىَا َلَي

دعس نب ایب فاقص ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک اتم دمحمہی ںیم بس ےس الہپ صخش سج ےن اکرف اک وخؿ اہبای وہ ںیم یہ وہں افر اےسی یہ 

رکےت  الہپ فہ صخش سج ےن  ںاد ںیم ریت اکنیھپ وہ ںیم وہں  م ول  )ینعی احصہب یک امجتع ادتباء االسؾ ںیم( ایسی اح ت ںیم  ںاد ایک

ےھت ہک امہرے اپس اھکےن یک وکیئ زیچ ہن یھت۔ دروتخں ےک ےتپ افر رکیک یک ایلھپں  م ول  اھکای رکےت ےھت سج یک فہج ےس امہرے 

ڑبجے زیمخ وہ ےئگ ےھت افر ےتپ اھکےن یک فہج ےس اپصاہن ںیم یھب افٹن افر رکبی یک رطح اینگنیمں الکن رکیت ںیھت اس ےک دعب یھب 

ےک ول  االسؾ ےک ابرے ںیم ھجم وک داکمھےت ںیہ ارگ ریمے دنی ےس انفاتیفق اک ن ی احؽ ےہ اسیج ہی ول  اتبےت ںیہ ہلیبق ونب ادس 

 وت رسخ ادلاین فاآلرخة داین اس یگنت فرسعت ںیم یئگ افر دنی یک ہی اح ت ہک امنز ےس یھب زایدہ فاتیفق ہن وہیئ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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حسثيا محنس بً بظار حسثيا ػؿواٌ بً عيسی حسثيا محنس بً عنزو بً عيسی أبو نعامة العسوي قال سنعت 

ٌَ وَقاَل اىللل أىت ومً معک حًی إذا  َخالٔسٔ  ًُ َغزَِوا ٕ وطويّشا أبا الزقاز قاال بعث عنز بً الدلاب عُتَِبُة بِ ًٔ عَُنيِر بِ



 

 

نيته في أقصی أرق العزب وأزني بم ز أرق العحه ؾأقبلوا حًی إذا کاىوا بالنزبس وجسوا صذا النکاٌ ؾكالوا ما صذظ 

الحْس الؼػير ؾكالوا صاصيا أمزته ؾيزلوا ؾذْکوا الحسیث بلولط قال ؾكال صذظ البْصة ؾشارواحًی إذا بلػوا حيال 

ِّي لَشابَٔع َسِبَعٕة َمَع َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َما َلَيا كََعاْو إألَّ َو  ٔن َّی عتبة بً غزواٌ َلَكِس َرأَیُِتىٔی َوإ ٔ َحً َحز َرُم الظَّ

َحِت أَِطَساُقَيا ؾاِلَتَكِلُت بُزِ  َزّة فََّقشنتَضا بَِيىٔی َوبَيَِن َسِعٕس بً أبي وقاؾ َؾَنا ٔميَّا مً أُوَلئَٔک الَشِبَعة أََحس إألَّ َوصَُو َتََقٔ

ٌَ األَُمَزاَئ َبِعَسىَا ًَ األَِمَؼارٔ َوَسَتُحزُبو  أَٔميَر ٔمِْصٕ ٔم

نب زغفاؿ وک مکح رفامای ہک  م اےنپ راقفء ےک اسھت صادل نب م ری افر وشسی ریض اہلل امہنع ےتہک ںیہ ہک رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن ہبتع 

)وج نیت وس اجمدہ ےھت( مجع یک رطػ ےلچ اجؤ افر بج اہتنمےئ رسزنیم رعب رپ وچنہپ  ںاں یک رسزنیم مجع تہب یہ رقت  رہ اجےئ وت 

ارادہ رعب رپ ہلمح رکےن اک ےہ افر ہب رفاتی  فاہں تماؾ رکان )دصقم اؿ یک رفایگن اک ہی اھت ہک درابر رمعی ںیم ہی االطع یچنہپ یھت ہک مجع اک

درگی سیدرج ےن مجع ےس ادماد یاگنیئ ےہ سج اک ہی راہتس اھت اس ےئل رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن اس رکشل وک انہک دنبی ےک ےئل اراسؽ 

ڑپی ولوگں ےن افؽ بجعت ےس اکی رفامای اھت( فہ رکشل الچ افر بج رمدب رصبہ رپ ےچنہپ فاہں بیجع رطح ےک دیفس دیفس رھتپفں رپ رظن 

دفرسے ےس وپاھچ ہک ہی ایک زیچ ںیہ ؟ وت اوہنں ےن اہک ہک ہی رصبہ ںیہ )رصبہ الص تغل ںیم دیفس املئ رھتپفں وک ےتہک ںیہ اس ےک 

 ہنع یک دہاتی دعب رھپ رہش اک انؾ ڑپ ایگ وت وگای اوہنں ےن وجاب دای ہک ہی یھب اکی مسق ےک رھتپ ںیہ( اس ےک دعب رضحت رمع ریض اہلل

ےک وماقف آےگ ڑبےھ افر بج دہلج ےک وھچےٹ لپ ےک رقت  ےچنہپ وت ولوگں ےن وجتسی ایک ہک رضحت رمع ریض اہلل ہنع یک ہنیعتم 

ہگج ن ی ےہ اس ےئل فںیہ ڑپاؤ ڈاؽ دای۔ رافی ےن اس ہگج امتؾ  ہص )ینعی رخااسؿ ےک رکشل ےک آےن اک افر ہبتع ےک حتف رکےن اک وپرا 

 ذرک ایک )رگم اامؾ رتذمی اک وچہکن اس ہگج ذرک رکےن ےس  دوصد اس فتق یک گنت احیل اک ایبؿ رکان اھت۔ سج اک ذرک اس  ہص( لصفم

دحثی ےک اریخ ںیم ےہ اس ےئل امتؾ دحثی وک ک رصت رک ےک اس ہلمج وک ذرک رکدای۔( رضحت ہبتع ریض اہلل ہنع ےن حتف ےک دعب اکی 

ہیش ںیم لقن ایک ایگ اس ںیم داین یک  ے ابثیت آرخت اک داہ ی رھگ وہان فہریہ اومر اراشد رفامےئ ےھت۔ انچہچن ہبطخ یھب ڑپاھ اھت وج رعیب اح

اپین رک   دمحفولصة ےک دعب رفامےت ںیہ ہک داین رک  وہ ریہ ےہ افر ہنم ریھپ رک اج ریہ ےہ داین اک ہصح اانت یہ ابیق رہ ایگ اسیجہک یسک  سف  اک

 ذرا اس ہرطہ اس ںیم رہ اجےئ  م ول  اس داین ےس اکی اےسی اعمل یک رطػ اج رےہ وہ وج ہشیمہ رےنہ فاال ےہ یھبک وہاجےئ افر اریخ ںیم

رک  وہےن فاال ںیہن ےہ۔ ذٰہلا رضفری ےہ ہک رتہبنی امرضح ےک اسھت اس اعمل ےس اجؤ اس ےئل ہک ںیمہ ہی اتبای ایگ ےہ ہک منہج )وج اہلل 

  یری ےہ ہک ارگ اس ےک افرپ ےک انکرے ےس اکی ڈپ ال اکنیھپ اجےئ وت رتس  سس کت یھب فہ منہج ےک ےک انرفامونں اک رھگ ےہ( اینت

ےچین ےک ےصح ںیم ںیہن اتچنہپ افر آدویمں ےس اس اکمؿ وک رھبا اجےئ اگ  س دقر ربعت اک اقمؾ ےہ زین ںیمہ ہی اتبای ایگ ےہ ہک تنج 

دقر فعیس ےہ ہک اس ےک درفازہ یک وچڑایئ ںیم اکی اجبن ےس دفرسی اجبن کت  )وج اہلل ےک رفامربندار دنبفں اک اکمؿ ےہ( اس



 

 

اچب س  سس یک اسمتف ےہ افر آدویمں یہ ےس فہ یھب رپ یک اجےئ یگ۔ )اس ےئل اےسی اامعؽ اایتخر رکف نج یک فہج ےس ےلہپ اکمؿ 

دعب اانپ ذگہتش احؽ ایبؿ ایک ہک ںیم ےن وضحر  ےس اجنت ےلم افر اس اکمؿ ںیم وج اہلل یک راض اک اکمؿ ےہ داہلخ بیصن وہ اس ےک

ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت اینپ ہی اح ت دیھکی ےہ ہک ںیم اؿ است آدویمں ںیم ےس وہں وج اس فتق وضحر یلص اہلل ہیلع 

 گ ل ےئگ فملس ےک رمہاہ ےھت۔ امہرے اپس اھکےن ےک ےئل دروتخں ےک وتپں ےک وسا ھچک ہن اھت اس ےک اھکےن ےس امہرے ہنم

ےھت۔ ےھجم اافتاق اکی اچدر لم یئگ یھت سج وک ںیم ےن اےنپ افر دعس ریض اہلل ہنع ےک درایمؿ فصن فصن میسقت رک ںای )ت  اعتٰیل اشہن 

ا ےن اس گنت احیل افر اکتفیل اک داین ںیم یھب ہی ارج رمتمح رفامای ہک(  م است ںیم ےس وکیئ یھب ااسی ںیہن وج یسک ہگج اک اریم ہن وہ

)وچہکن ہی امجتع ڑبی اکتفیل  سداتش رکےن افر اجمدہات ےک دعب اریم وہیئ ےہ اس ےئل اس اک اعمہلم اینپ امجوتعں ےک اسھت 

رتہبنی اعمہلم ےہ وج  م وک دعب ںیم آےن فاےل ارماء ےک رجتہب احؽ ےس ولعمؾ وہاگ اس ےئل ہک(  م اؿ ارماء اک رقنعت  رجتہب رکےن 

  فاےل ںیہ ۔فاےل وہ وج دعب ںیم آےن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 َ ث يُّ َقاَل َحسَّ ًُ أَِسَلَه أَبُو َحاتٕٔه اِلَبِْصٔ ثََيا َرِوُح بِ ًٔ َقاَل َحسَّ ًُ َعِبٔس الزَِّحَن ثََيا َعِبُس اهللٔ بِ ثََيا َحسَّ ًُ َسَلَنَة َقاَل َحسَّ ازُ بِ َيا َحنَّ

ًِ أَىَٕص َقاَل َقاَل َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َلَكِس أُخِٔؿُت فٔي ا هللٔ َوَما َیَداُف أََحْس َوَلَكِس أُوذٔیُت فٔي اهللٔ َوَما ثَابْٔت َع

ًِ بَئِن َلِيَلٕة َویَِووٕ َوَما لٔي َولٔبمٔ ٕل كََعاْو َیأِکُلُطُ ذُو َن  ٌَ ٔم  بٕٔس إأل َطِيْئ یَُواَریٔطٔ إٔبُٔم بمٔ لٕ یُِؤَذي أََحْس َوَلَكِس أََتِت َعلَيَّ ثمَ ثُو

ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای ہک ںیم اہلل ےک راہتس ںیم اس فتق وخػ  رضحت اسن ریض اہلل ہنع رفامےت

دالای ایگ وہں سج فتق وکیئ یھب ںیہن ڈراای ایگ افر اس دقر داتای ایگ وہں ہک وکیئ صخش یھب ںیہن داتای ایگ۔ ےھجم سیت بش فرفز اےسی 

یئ زیچ ایسی ہن یھت سج وک وکیئ اجدنار اھک ےکس زجب اس وھتڑی یس دقمار ےک وج سگرے ںیہ ہک ریمے افر البؽ ےک اھکےن ےک ےئل وک

 البؽ ےک لغب ںیم یپھچ وہیئ یھت۔
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 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ہیلع فملس ےک سگر افاقت اک ذرکوضحر ادقس یلص 

     353    حسیث 

ًُ َیزٔیَس  ٌُ بِ ثََيا أَبَا ًُ ُمِشلٕٔه َقاَل َحسَّ ٌُ بِ ا ثََيا َعؿَّ ًٔ َقاَل َحسَّ ًُ َعِبسٔ الزَِّحَن ثََيا َعِبُس اهللٔ بِ ًِ  َحسَّ ثََيا َقَتاَزةُ َع اُر َقاَل َحسَّ اِلَعلَّ

ٌَّ الئَّيیَّ  ًٔ َمالٕٔک أَ ـٕ َقاَل  أَىَٔص بِ ٕ َوَلِحٕه إأل َعلَي َؿَؿ ًِ ُخِبز ػلي اهلل عليط وسله َلِه یَِحَتنِٔع عِٔيَسُظ غََساْئ َوال َعَظاْئ ٔم

ُضِه صَُو َنَِْرةُ األَیِٔسي ـُ  َعِبُس اهللٔ َقاَل َبِع

اھکےن ںیم ای اشؾ ےک اھکےن  رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یھبک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک درتسوخاؿ رپ حبص ےک

 ںیم رفیٹ افر وگتش دفونں زیچںی عمج ںیہن وہیت ںیھت رگم اح ت فعض ںیم ۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک سگر افاقت اک ذرک

     354    حسیث 

ًُ أَبٔي ثََيا ابِ ًٔ أَبٔي ُؾَسیِٕک َقاَل َحسَّ ًُ إِٔسَناعٔيَل بِ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًُ حَُنِيٕس َقاَل َحسَّ ثََيا َعِبُس بِ ًٔ ُجِيُسٕب  َحسَّ ًِ ُمِشلٔٔه بِ ذٔئِٕب َع

ًٔ إٔیَإض الِ  ًِ ىَِوَؾٔل بِ َّطُ اِنَكَلَب بَٔيا َذاَت َع ٌَ نِٔعَه اِلَحلٔيُص َوإٔى ًُ َعِوٕف َلَيا َجلٔيّشا َوکَا ًٔ بِ ٌَ َعِبُس الزَِّحَن َیِووٕ ُضَذلٔيِّ َقال کَا

ا ُو  َد َوأَُتِيَيا بَٔؼِحَؿٕة ؾٔيَضا ُخِبزْ َوَلِحْه َؾَلنَّ َّی إَٔذا َزَخِلَيا بَِيَتطُ َوَزَخَل َؾاغَِتَشَل ثُهَّ ََخَ ًٔ َؾُكِلُت َلطُ َحً ٔؿَعِت بَکَي َعِبُس الزَِّحَن

 ًِ ٕس َما یُِبٔهيَک َؾَكاَل َصلَک َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َوَلِه َيِظَبِع صَُو َوأَصُِل بَِيتٔطٔ ٔم ٔ َؾم  َیا أَبَا ُمَحنَّ ٔعير ٔ الظَّ ُخِبز



 

 

ىَا لَٔنا صَُو َخيِْر َلَيا ِ  أََراىَا أَُخِّ

ہلل ہنع ےتہک ںیہ دبعارلنمح نب وعػ وج رشعہ رشبمہ ںیم ےس اکی احصیب ںیہ امہرے  م نیشن ےھت افر تقیقح ونلف نب اایس ریض ا

ںیم رتہبنی  م نیشن ےھت۔ اکی رمہبت  م اؿ ےک اسھت یسک ہگج ےس ولےٹ فایسپ ںیم اؿ ےک اسھت یہ اؿ ےک اکمؿ رپ ےلچ ےئگ ۔ 

غ وہےکچ وت اکی ڑبے  سف  ںیم رفیٹ افر وگتش الای ایگ۔دبعارلنمح ریض اوہنں ےن رھگ اج رک افؽ لسغ ایک بج فہ لسغ ےس افر

اہلل ہنع اس وک دھکی رک رفےن ےگل ںیم ےن وپاھچ ہک ایک ابت وہیئ ویکں رفےت وہ؟ ےنہک ےگل ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وک فاصؽ 

 اہلل ہیلع فملس ےک رھگ فاولں ےن وج یک رفیٹ یہ ےس مکش کت یھبک یھب اس یک ونتب ںیہن آیئ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ای آپ یلص

ریسی رفامیئ وہ۔ اب وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک دعب  ںاں کت ریما ایخؽ  م ولوگں یک ہی رثفت یک اح ت یسک رتہبی ےک ےئل 

 ںیہن ےہ۔

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

  

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک رمع رشفی اک ذرک

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک رمع رشفی اک ذرک

     355    حسیث 

ًُ إِٔسَحاَم َقاَل َحسَّ  یَا بِ ثََيا َزَْکٔ ًُ عَُباَزَة َقاَل َحسَّ ثََيا َرِوُح بِ ًُ َمئيٕع َقاَل َحسَّ ثََيا أَِحَنُس بِ ًٔ َحسَّ ًٔ ابِ ًُ زٔیَيإر َع ثََيا َعِنزُو بِ

َة َسَيّة یُوَوي  ًُ ثمَ ٕث َعبَّإض َقاَل َمَهَث الئَّيیُّ ػلي اهلل عليط وسله بَٔنهََّة ثمَ َث َعِْشَ َِّي َوصَُو ابِ ا َوتُُوف إَٔلِيطٔ َو بٔاِلَنٔسیَئة َعِْشّ

يَن َسَيّة   َؤستِّ

رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وبنت ےک دعب ریتہ  سس ہکم رکمہم ںیم رفقن 

انزؽ وہیت ریہ اس ےک دعب ہکم رکمہم ےس ک تت رفامیئ افر دس اسؽ  ارففز رےہ اؿ ریتہ  سس ںیم وضحر یلص اہلل ہیلع فملس رپ فیح

 دمہنی ونمرہ ںیم تماؾ راہ افر رتھٹسی اسؽ یک رمع ںیم فاصؽ وہا۔
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 ؿوضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایب :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک رمع رشفی اک ذرک

     356    حسیث 

ٔ بِ  ًِ َعأمز ًِ أَبٔي إِٔسَحاَم َع ًِ ُطِعَبَة َع ًُ َجِعََفٕ َع ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ إر َقاَل َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ٕ َع ًِ َجزٔیز ًٔ َسِعٕس َع

ًُ ثمَ ٕث  َُّط َسنَٔعُط َیِدُلُب َقاَل َماَت َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َوصَُو ابِ ًُ  ُمَعاؤَیَة أَى يَن َوأَبُو بََِکٕ َوعَُنزُ َوأَىَا ابِ َؤستِّ

يَن سية  ثمَ ٕث َؤستِّ

اریم اعمفہی ریض اہلل ہنع ےن اکی رمہبت ہبطخ ںیم ہی رفامای ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس اک فاصؽ رتھٹسی اسؽ یک رمع ںیم وہا۔ 

 اک فاصؽ یھب رتھٹسی اسؽ یک رمع ںیم وہا ریمی یھب اس فتق رضحات نیخیش ینعی رضحت اوبرکب دصقی افر رضحت رمع ریض اہلل امہنع

 رتھٹسی اسؽ یک رمع ےہ۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 اک ذرکوضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک رمع رشفی 

     357    حسیث 

 ًِ ًٔ الزُّصِزٔيِّ َع ًٔ ُجَزیِٕخ َع ًٔ ابِ أم َع ثََيا َعِبُس الزَّزَّ يُّ َقاَل َحسَّ ًُ َمِضٔسٓيٕ اِلَبِْصٔ ثََيا حَُشيُِن بِ ٌَّ الئَّيیَّ َحسَّ ًِ َعائَٔظَة أَ َوَة َع  َُعِ

يَن َسَيّة  ًُ ثمَ ٕث َؤستِّ  ػلي اهلل عليط وسله َماَت َوصَُو ابِ

 ت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس یھب ن ی رمفی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس اک فاصؽ رتھٹسی اسؽ یک رمع ںیم وہا۔رضح
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 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 یلص اہلل ہیلع فملس یک رمع رشفی اک ذرک وضحر ادقس

     358    حسیث 

َة عَ  ًُ عَُليَّ ثََيا إِٔسَناعٔيُل بِ ِوَرقٔيُّ َقاال َحسَّ ًُ إٔبَِزاصٔيَه السَّ ًُ َمئيٕع َوَيِعُكوُب بِ ثََيا أَِحَنُس بِ أئ َقاَل أَىَِبأَىَا َحسَّ ًِ َخالٕٔس اِلَحذَّ

اْر َمِولَي بَىٔی َصأطٕه َقا يَن َعنَّ ًُ َخِنٕص َؤستِّ َِّي َرُسوُل اهلل ٔػلي اهلل عليط وسله َوصَُو ابِ ًَ َعبَّإض َيُكوُل تُُوف  َل َسنِٔعُت ابِ

 رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس ہی وقنمؽ ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس اک فاصؽ ھٹسنیپ اسؽ یک رمع ںیم وہا ۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک رمع رشفی اک ذرک

     359    حسیث 

 ًِ ثَىٔی أَبٔي َع ٕ َقاَل َحسَّ ًُ صَٔظاو ثََيا ُمَعاذُ بِ ٌَ َقاال َحسَّ ًُ أَبَا ُس بِ إر َوُمَحنَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ  َحسَّ ًٔ َع ًٔ اِلَحَش َقَتاَزَة َع

يَن قَ  ًُ َخِنٕص َؤستِّ ٌَّ الئَّيیَّ ػلي اهلل عليط وسله ُقبَٔف َوصَُو ابِ ًٔ َحِيَوَلَة أَ اَل أَبُو عٔيَسی َوَزغَِؿُل ال َنِعزُٔف َلطُ َزغَِؿٔل بِ

ًٔ الئَّيیِّ ػلي اهلل عليط وسله ٌَ فٔي َزَم ًَ الئَّيیِّ ػلي اهلل عليط وسله َوکَا  َسَناّعا ٔم

ل نب ہلظنح دسفیس ےس یھب ن ی رفاتی ےہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اک فاصؽ ھٹسنیپ اسؽ یک رمع ںیم وہا۔
ف
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 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک رمع رشفی اک ذرک

     360    حسیث 

ًٔ أَ  ًِ َربٔيَعَة بِ ًُ أَىَٕص َع ثََيا َمالُٔک بِ ًْ َحسَّ ثََيا َمِع ًُ ُموَسی األَِنَؼارٔيُّ َقاَل َحسَّ ثََيا إِٔسَحاُم بِ ًِ َحسَّ ًٔ َع بٔي َعِبٔس الزَِّحَن

ؤیٔل  ٌَ َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َلِيَص بٔاللَّ َّطُ َسنَٔعطُ َيُكوُل کَا ًٔ َمالٕٔک أَى ٔ َوال بٔاألَبَِئف  أَىَٔص بِ ًٔ َوال بٔاِلَكٔؼير ٔ اِلَبائ

ِبٔم َبَعَثطُ اهللُ َتَعالَي َعلَي َرأِٔض أَِرَبٔعيَن َسيَ  ٔ َوال بٔاِلَحِعٔس اِلَكَلٔم َوال بٔالشَّ ّة َؾأََقاَو بَٔنهََّة َعِْشَ ٔسئيَن األَِمَضٔل َوال بٔاآلَزو

اُظ  ثََيا َوبٔاِلَنٔسیَيةٔ َعِْشَ ٔسئيَن َوَتَوؾَّ اَئ َحسَّ ـَ ٌَ َطَعَزّة بَِي و يَن َسَيّة َوَلِيَص فٔي َرأِٔسطٔ َولِٔحَيتٔطٔ عِْٔشُ اهللُ َعلَي َرأِٔض ٔستِّ

ًٔ َمالٕٔک ىَِحوَ  ًِ أَىَٔص بِ ًٔ َع ًٔ أَبٔي َعِبٔس الزَِّحَن ًِ َربٔيَعَة بِ ًٔ أَىَٕص َع ًِ َمالٔٔک بِ ًُ َسٔعيٕس َع  ظُ ُقتَِيَبُة بِ

 ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ہن زایدہ ےبمل دق ےک ےھت ہن ہتسپ دق زین رگن ےک احلظ ےس رضحت اسن ریض اہلل

ابلکل دیفس ےھت ہن ابلکل دنگیم رگن، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابؽ ابمرک ہن ابلکل دیچیپہ ےھت ہن ابلکل دیسےھ )ہکلب یکلہ یکلہ یس 

وہےئ( اچب س اسؽ یک رمع ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک وبنت یلم اس ےک دعب دس اسؽ وضحر ارکؾ  دیچیپیگ افر وھگایرگنایہل ت  ےئل

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہکم رکمہم ںیم تماؾ رفامای افر دس اسؽ دمہنی ونمرہ ںیم اسھٹ اسؽ یک رمع ںیم وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس اک

  رس ابمرک افر داڑیھ رشفی ںیم رقتابی سیب ابؽ یھب دیفس ںیہن وہں ےگ۔فاصؽ وہا۔ اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےک فاصؽ اک ذرک

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 ہیلع فملس ےک فاصؽ اک ذرک وضحر یلص اہلل

     361    حسیث 



 

 

ٌُ بِ  ثََيا ُسِؿَيا ًُ َسٔعيٕس َوَغيِرُ َواحٕٔس َقالُوا َحسَّ یِٕث َوُقتَِيَبُة بِ ًُ َُحَ إر اِلُحَشيُِن بِ ثََيا أَبُو َعنَّ ًِ َحسَّ ًٔ الزُّصِزٔيِّ َع ًُ عَُيِيَيَة َع

ٕ ىََوزِتُضَ  ًٔ َمالٕٔک َقاَل آَٔخُ ىَِوَزة ٔلَي أَىَٔص بِ ٔ یَِوَو االثَِيئِن َؾَيَوزُِت إ َتاَرة ـُ الشِّ ٔلَي َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َنِظ ا إ

ٔلَي اليَّاضٔ  ََّطبُوا َؾأََطاَر إ ـِ ٌِ َي ـَ أَبٔي بََِکٕ َؾکَاَز اليَّاُض أَ ـٕ َواليَّاُض َخِل َّطُ َوَرَقُة ُمِؼَح ٌٔ اثِبُُتوا َوأَبُو بََِکٕ َوِجضٔطٔ َنأَى  أَ

ٔ یَ  ًِ آَٔخٔ َذلَٔک اِلَيِوو َِّي َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ٔم ـَ َوتُُوف ِح ُضِه َوأَِلَقي الشِّ  ُؤمُّ

رضحت اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ےھجم سج فتق وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس اک آرخی ددیار بیصن وہا فہ فتق اھت بج ہک 

اولافت ںیم دف ہبنش ےک رفز حبص یک امنز ےک فتق دف ت دکہ اک رپدہ اتاھای ہک اویتمں یک امنز اک  وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رمض

آرخی اعمہنئ رفام ںی ۔ ول  اس فتق دصقی اربک ریض اہلل ہنع یک ادتقاء ںیم حبص یک امنز ادا رک رےہ ےھت )احصہب ریض اہلل مہنع آپ 

ےھچیپ ےنٹہ ےگل اس ایخؽ ےس ہک اشدی آپ یلص اہلل ہیلع فملس رشتفی الےت وہں اس ےئل یلص اہلل ہیلع فملس وک دھکی رک رفِط وخیش ںیم 

ہک اس ےس ےلہپ یھب امیبری ےک اایؾ ںیم رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع امنز ڑپاھےت رےہ افر سج فتق وضحر یلص اہلل ہیلع فملس وک اافہق 

ؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ااشرہ رفامای ہک اینپ ہگج ڑھکے روہ افر ایس وہات اھت رشتفی ال رک امجتع ںیم رشتک رفامےت ےھت( وضحر ارک

 دؿ فاصؽ وہ ایگ۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےک فاصؽ اک ذرک

     362    حسیث 

ًٔ إٔبَِزاصٔيَه  ٌٕ َع ًٔ َعِو ًٔ ابِ ًُ أَِخَْضَ َع ثََيا ُسَلِيُه بِ يُّ َقاَل َحسَّ ًُ َمِشَعَسَة اِلَبِْصٔ ثََيا حَُنِيُس بِ ًِ َعائَٔظَة َقاَلِت َحسَّ ٔ َع ًٔ األَِسَوز َع

ٔلَي حِٔحزٔي َؾَسَعا بَٔلِشٕت لَٔيبُوَل ؾٔيطٔ ثُهَّ بٔاَل َؾَناَت ػلي ُنِيُت ُمِشئَسّة الئَّيیَّ ػلي اهلل ٔلَي َػِسرٔي أَِو َقاَلِت إ  عليط وسله إ

 اهلل عليط وسله

رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک فاصؽ ےک فتق ںیم ےن وضحر اعیل )یلص اہلل ہیلع فملس( وک اےنپ ہنیس رپ اہسرا دے راھک اھت 



 

 

 ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ناشیب ےک ےئل تشط وگنماای افر ناشیب ےس رفاتغ احلص یک افر اس ےک دعب رھپ فاصؽ وہ ایگ۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےک فاصؽ اک ذرک

     363    حسیث 

جٔ  ًٔ ََسِ ًِ ُموَسی بِ ٔ َع ًٔ اِلَضاز ًٔ ابِ ثََيا اللَِّيُث َع ثََيا ُقتَِيَبُة َحسَّ ََّضا َقاَلِت َرأَیُِت َحسَّ ًِ َعائَٔظَة أَى ٕس َع ًٔ ُمَحنَّ ًٔ اِلَكأسٔه بِ َص َع

َیِنَشُح َوِجَضُط بٔاِلَنأئ َرُسوَل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َوصَُو بٔاِلَنِؤت َوعِٔيَسُظ َقَسْح ؾٔيطٔ َماْئ َوصَُو یُِسخُٔل یََسُظ فٔي اِلَكَسحٔ ثُهَّ 

أت اِلَنِؤت ثُهَّ َيُكوُل اللَُّضهَّ أَ  أت أَِو َقاَل َعلَي َسََکَ  عٔىِّی َعلَي ُمِيََکَ

رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک فاصؽ ےک فتق وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےک رقت  اکی ایپہل ںیم اپین راھک وہا اھت 

رک رپ ریھپےت ےھت )ہک ہی دشت رحارت افر ربھگاٹہ ہک اس ںیم وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ابر ابر اہھت ڈاےتل ےھت افر رہچہ ابم

ےک فتق وکسؿ اک ببس وہات ےہ( اس فتق وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ابراگہ ایہٰل ںیم ہی داع رفام رےہ ےھت ہک ای اہلل ومت ےک 

 دشت رپ ریمی ادماد رفام۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےک فاصؽ اک ذرک

     364    حسیث 

ًٔ ا ًٔ بِ ًِ َعِبسٔ الزَِّحَن ًُ إِٔسَناعٔيَل َع ُ بِ ثََيا ُمَبْشِّ َّاُز َقاَل َحسَّ بَّاحٔ اِلَبز ًُ الؼَّ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ًٔ عَُنزَ ِلَع َحسَّ ًٔ ابِ ًِ أَبٔيطٔ َع م ٔئ َع



 

 

ةٔ َمِؤت َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل ًِ ٔطسَّ ٌٔ َمِوٕت َبِعَس الَّٔذي َرأَیُِت ٔم ًِ َعائَٔظَة َقاَلِت ال أَغِبُٔم أََحّسا بََضِو  عليط وسله َع

دعب اب ےھجم یسک صخش ےک رمض رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک دشت فیلکت ےک 

 اوملت ںیم فیلکت ہن وہےن رپ رکش ںیہن وہات۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےک فاصؽ اک ذرک

     365    حسیث 

ًٔ أَبٔي بََِکٕ  ًٔ بِ ًِ َعِبٔس الزَِّحَن ثََيا أَبُو ُمَعاؤَیَة َع ًُ اِلَعم ٔئ َقاَل َحسَّ ُس بِ یِٕب ُمَحنَّ ثََيا أَبُو ُْکَ ًٔ أَبٔي َحسَّ ًٔ ابِ ًُ اِلُنَلِيکٔيِّ َع  َوصَُو ابِ

ا ُقبَٔف َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله اِخ  ًِ َعائَٔظَة َقاَلِت َلنَّ ًِ َرُسؤل ُمَلِيَهَة َع َتَلُؿوا فٔي َزِؾئطٔ َؾَكاَل أَبُو بََِکٕ َسنِٔعُت ٔم

ٌِ یُ  ا إأل فٔي اِلَنِؤؿٔع الَّٔذي یُحٔبُّ أَ ًَ ؾٔيطٔ اِزؾٔيُوُظ فٔي اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َطِيّئا َما َنٔشيُتُط َقاَل َما َقَبَف اهللُ ىَبٔيًّ ِسَؾ

أططٔ   َمِؤؿٔع َّٔرَ

 اہنع رفامیت ںیہ ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےک فاصؽ ےک فتق آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک دنف ںیم احصہب رضحت اعہشئ ریض اہلل

ریض اہلل مہنع اک االتخػ وہا ) یسک ےن دجسم وبنی وک دنسپ ایک افر یسک ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک احصہب ریض اہلل مہنع ےک رقب یک 

 رضحت ا سامیہ ہیلع االسلؾ ےک دمنف رپ اچنہپےن اک وہا وت یسک اک فصا ایلص ہکم رکمہم فاسپ الےن اک۔ فہج ےس عیقب وک یسک اک ایخؽ دج اٰیلع

رغض فلتخم راںیئ وہ ریہ ںیھت( ہک رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک ںیم ےن وخد وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےس اکی ابت ینس 

االسلؾ اک فاصؽ ایس ہگج وہات ےہ  ںاں اؿ اک دنسپدیہ دنف وہ۔ اس ےئل وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع ےہ وج ےھجم وخب اید ےہ ہک اایبنء مہیلع 

 فملس وک آپ ےک فاصؽ یہ یک ہگج دنف رکان اچےئہ۔

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

  



 

 

  ریست اک ایبؿوضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک :   ابب

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےک فاصؽ اک ذرک

     366    حسیث 

إر وعياغ العيبري وسوار بً عبس اهلل وغير واحس قالوا أخبرىا یحٌی بً سعيس عً سؿياٌ  ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َحسَّ

الثوري عً موسٰی بً أبي عائظة عً عبيس اهلل عً ابً عباض وعائظة أٌ أبا بَک قبل الييی ػلي اهلل عليط وسله 

 بعسما مات

ت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل ہنع وضحر ارکؾ یلص رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع افر رضح

 اہلل ہیلع فملس ےک فاصؽ ےک دعب رشتفی الےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک ناشیین ابمرک وک وبہس دای۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےک فاصؽ اک ذرک

     367    حسیث 

حسثيا نْص بً علي الحضـِم حسثيا مزحوو بً عبس العزیز العلار عً یزیس بً بابيوض عً عائظة أٌ أبا بَک زخل 

ع ؾنط بين عيييط ووؿع یسیط علي ساعسیط وقال واىبياظ واػؿياظ علي الييی ػلي اهلل عليط وسله بعس وؾاتط ؾوؿ

 واخليم ظ

رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک فاصؽ ےک دعب رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع رشتفی 

فملس ےک دفونں ابزؤں رپ اہھت رھک رک ہی رفامای اہےئ یبن  الےئ آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک ناشیین ابمرک رپ وبہس دای افر آپ یلص اہلل ہیلع

 اہےئ یفص افر اہےئ لیلخ۔



 

 

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےک فاصؽ اک ذرک

     368    حسیث 

ًِ أَىَٕص قَ  ًِ ثَابٕٔت َع ٌَ َع ًُ ُسَلمِْيَ ثََيا َجِعََفُ بِ يُّ َقاَل َحسَّ اُف اِلَبِْصٔ وَّ ًُ صمٔ ٕل الؼَّ ثََيا بِْٔشُ بِ ٌَ اِلَيِوُو الَّٔذي َحسَّ ا کَا اَل َلنَّ

ٌَ اِلَيِوُو الَّٔذي َماَت ؾٔيطٔ أَِهَلَه ٔمِيَضا  َزَخَل ؾٔيطٔ َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله اِلَنٔسیَيَة أََؿاَئ ٔمِيَضا کُلُّ  ا کَا َطِيٕئ َؾَلنَّ

ىَا ُقلُوبَ  َّی أَىََِکِ َُّرأب َوإٔىَا َلفٔي َزِؾئطٔ ػلي اهلل عليط وسله َحً ًَ الت َيا أَیِسٔیََيا ٔم ـِ  َياکُلُّ َطِيٕئ َوَما َنَؿ

اہلل ہیلع فملس دمہنی ونمرہ رشتفی الےئ ےھت دمہنی یک رہ زیچ ونمر رضحت اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک سج رفز وضحر ادقس یلص 

افر رفنش نب یئگ یھت ) افر بج اونار یک رثکت وہیت ےہ وت اس مسق یک رفینش وسحمس یھب وہاجیت ےہ۔ راضمؿ اابملرک یک ادنریھی 

اہلل ہیلع فملس اک فاصؽ وہا وت دمہنی یک رہ زیچ  راوتں ںیم شب افاقت اونار یک رثکت ےس رفینش وہ اجیت ےہ افر سج دؿ وضحر ارکؾ یلص

اترکی نب یئگ یھت  م ول  وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک فاصؽ ےک دعب یٹم ےس اہھت یھب ہن  ڑاڑےن اپےئ ےھت ہک  م ےن اےنپ 

 ولقب ںیم ریغت اپای اھت۔
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 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےک فاصؽ اک ذرک

     369    حسیث 

ًِ َعائَٔظةَ  ًِ أَبٔيطٔ َع َوَة َع ًٔ َُعِ ٔ بِ ًِ صَٔظاو ًُ َػالٕٔح َع ثََيا َعأمزُ بِ ًُ َحاتٕٔه َقاَل َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َِّي َرُسوُل اهللٔ َحسَّ  َقاَلِت تُُوف

 ػلي اهلل عليط وسله َیِوَو االثَِيئِن 



 

 

 ہیلع فملس اک فاصؽ دف ہبنش ےک رفز وہا۔رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل 
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 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےک فاصؽ اک ذرک

     370    حسیث 

ًِ أَبٔيطٔ قَ  ٕس َع ًٔ ُمَحنَّ ًِ َجِعََفٔ بِ ًُ عَُيِيَيَة َع ٌُ بِ ثََيا ُسِؿَيا ًُ أَبٔي عَُنَز َقاَل َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ اَل ُقبَٔف َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل َحسَّ

ًَ اللَّ  ًَ ٔم ٔ م ثَأئ َوزُؾ ٌُ َوَقاَل َغيِرُُظ يُِشَنُع َػِوُت عليط وسله َیِوَو االثَِيئِن َؾَنَهَث َذلَٔک اِلَيِوَو َوَلِيَلَة الثُّ ِئل َوَقاَل ُسِؿَيا

ًِ آَٔخٔ اللَِّئل   اِلَنَشاؤي ٔم

 اہلل ہیلع ےس وقنمؽ ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس اک فاصؽ دف ہبنش ےک رفز وہا۔ ہی رفز افر ہس ہبنش اک رفز ااظتن

 

مة
ح
ؾ اامؾ ابرق ر

ںیم وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس وک  رب رشفی ںیم ااترا ایگ۔ ایفسؿ ریض اہلل ہنع وج اس  ںیم سگرا افر لگنم دبھ یک درایمین بش

 اہلل ہیلع یک دحثی ںیم فیہ ےہ وج سگرا نکیل افر رفاتی ںیم ہی یھب ےہ ہک اریخ ہصح 

 

مة
ح
دحثی ےک رافی ںیہ فہ ےتہک ںیہ ہک اامؾ ابرق ر

 بش ںیم اھپؤڑفں یک آفاز آیت یھت۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےک فاصؽ اک ذرک

     371    حسیث 

ًُ مُ  ٔ بِ ثََيا َعِبُس اِلَعزٔیز ًُ َسٔعيٕس َقاَل َحسَّ ثََيا ُقتَِيَبُة بِ ًٔ َعِبسٔ َحسَّ ًِ أَبٔي َسَلَنَة بِ ٕ َع ًٔ أَبٔي ىَنٔز ًٔ َعِبٔس اهللٔ بِ یٔک بِ ًِ ََشٔ ٕس َع َحنَّ

م ثَائَٔكاَل  ًَ یَِوَو الثُّ ٔ َِّي َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َیِوَو االثَِيئِن َوزُؾ ًٔ َعِوٕف َقاَل تُُوف ًٔ بِ أَبُو عٔيَسی صََذا َحٔسیْث  الزَِّحَن



 

 

یْب   ََغٔ

 اوبہملس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اک فاصؽ دف ہبنش ےک رفز وہا افر ہس ہبنش وک دنف ےئک ےئگ۔رضحت 

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 ر یلص اہلل ہیلع فملس ےک فاصؽ اک ذرکوضح

     372    حسیث 

ًُ ىُبَيِ  ثََيا َسَلَنُة بِ ًُ َزاُوَز َقاَل َحسَّ ثََيا َعِبُس اهللٔ بِ ِٔمُّ َقاَل َحسَّ ـَ ًُ َعلٓٔيٕ اِلَحِض ثََيا َنِْصُ بِ ًِ َحسَّ ًٔ أَبٔي صِٔيَس َع ًِ نَُعِئه بِ ٕم َع

ًٔ عُبَِيٕس َوکَاىَِت َلطُ ُػِحَبْة َقاَل أُغِِٔمَ عَ  ًِ َسالٔٔه بِ یٕم َع ًٔ ََشٔ لَي َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله فٔي َمزَٔؿطٔ َؾأََؾاَم ىُبَِئم بِ

َِّي لليَّاضٔ  ٌِ يَُؼل ٌِ َوُمزُوا أَبَا بََِکٕ أَ م ةُ َؾَكالُوا َنَعِه َؾَكاَل ُمزُوا بمٔ ال َؾِلُيَؤذِّ ٔت الؼَّ أَِو َقاَل بٔاليَّأض َقاَل ثُهَّ  َؾَكاَل َحَْضَ

ٌِ َوُمزُوا أَبَا بََِکٕ َؾِلُيَؼلِّ بٔاليَّأض َؾَكاَلِت أُغِِٔمَ َعَلِيطٔ َؾأََؾاَم َؾَكاَل  م ةُ َؾَكالُوا َنَعِه َؾَكاَل ُمزُوا بمٔ ال َؾِليَُؤذِّ ٔت الؼَّ  َحَْضَ

ـْ إَٔذا َقاَو َذلَٔک اِلَنَكاَو بَکَي َؾم  َيِشَتٔليُع َؾَلِو أََمزَِت غَيَِرُظ َقاَل ثُهَّ  ٌَّ أَبٔي َرُجْل أَٔسي ٔ ُ َعائَٔظُة إ غِِٔمَ َعَلِيطٔ َؾأََؾاَم َؾَكاَل ُمزُوا  أ

 ُ ـَ َقاَل َؾأ ًَّ َػَواحُٔب أَِو َػَواحَٔباُت یُوُس َّهُ ٌِ َوُمزُوا أَبَا بََِکٕ َؾِلُيَؼلِّ بٔاليَّأض َؾإٔى ٌَ َوأُٔمَز أَبُو بََِکٕ بمٔ ال َؾِلُيَؤذِّ ٔمَز بمٔ ْل َؾأَذَّ

ٌَّ َرُسوَل اهللٔ  ٔ َّي بٔاليَّأض ثُهَّ إ ًِ أَتَّٔهٔئ َعَلِيطٔ َؾَحائَِت بَزٔیَزةُ َوَرُجْل َؾَؼل ّة َؾَكاَل اىُِوزُوا لٔي َم ػلي اهلل عليط وسله َوَجَس خٔؿَّ

َّی  ٌِ َیِثبَُت َمکَاىَُط َحً ا َرآُظ أَبُو بََِکٕ َذَصَب لٔيِيهَُؽ َؾأَِوَمأَ إَٔلِيطٔ أَ ٌَّ َرُسوَل  َتطُ َقَضی أَبُو بََِکٕ َػم آََخُ َؾاتََّهأَ َعَلِيضَٔنا َؾَلنَّ ٔ ثُهَّ إ

ٌَّ َرُسوَل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله  ُقبَٔف إأل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ُقبَٔف َؾَكاَل عَُنزُ َواهللٔ ال أَِسَنُع أََحّسا یَِذُْکُ أَ

ًِ ؾٔيضِٔه ىَٔيیٌّ َقبِ  يِّيَن َلِه َیهُ ٌَ اليَّاُض أُمِّ بُِتُط بَٔشِيفٔي َصَذا َقاَل َوکَا ٔلَي َػاحٔٔب ََضَ َلُط َؾأَِمَشَک اليَّاُض َؾَكالُوا َیا َسالُٔه اىَِللِٔل إ

ا َرآنٔي َقاَل أَُقبَٔف َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َؾاِزعُطُ َؾأََتِيُت أَبَا بََِکٕ َوصَُو فٔي اِلَنِشحٔٔس َؾأََتِيُتُط أَبِکٔي َزصّٔظا َؾَلنَّ 

ٌَّ َرُسوَل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ُقبَٔف إأل َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله قُ  ٌَّ عَُنَز َيُكوُل ال أَِسَنُع أََحّسا یَِذُْکُ أَ ٔ ِلُت إ

بُِتطُ بَٔشِيفٔي َصَذا َؾَكاَل لٔي اىَِللِٔل َؾاىَِلَلِكُت َمَعُط َؾَحاَئ صَُو َواليَّاُض َقِس َزَخلُوا َعلَي َرُسؤل اهللٔ   ػلي اهلل عليط وسله ََضَ



 

 

ََّک َميِّْت ؾَ  طُ َؾَكاَل إٔى َّی أََنبَّ َعَلِيطٔ َوَمشَّ ُجوا َلُط َؾَحاَئ َحً ُجوا لٔي َؾأََِّرَ ٌَ ثُهَّ َقالُوا یَا َكاَل یَا أَیَُّضا اليَّاُض أََِّرٔ ُتو َُّضِه َميِّ  َوإٔى

ٌِ َقِس َػَسَم َقالُوا  َػاحَٔب َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله أَُقبَٔف َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َقاَل  َنَعِه َؾَعلُٔنوا أَ

ـَ َقاَل یَِسُخُل َقوِ  َّي َعلَي َرُسؤل اهللٔ َقاَل َنَعِه َقالُوا َوَنِي ٌَ َیا َػاحَٔب َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله أَُيَؼل ِّرُو ْو َؾُيَهب

ٌَ ثُهَّ یَِسُخُل َقِوْو َؾيُ  ُجو ٌَ ثُهَّ یَِْخُ ٌَ َویَِسعُو و َّی یَِسُخَل اليَّاُض َقالُوا یَا َوُيَؼلُّ ٌَ َحً ُجو ٌَ ثُهَّ یَِْخُ ٌَ َویَِسعُو و ٌَ َوُيَؼلُّ ِّرُو َهب

ًَ َقاَل فٔي الِ  ًُ َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َقاَل َنَعِه َقالُوا أَی ٌٔ َػاحَٔب َرُسؤل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله أَیُِسَؾ نکَا

ٌِ َيِػٔشَلطُ الَّٔذي َقَبَف اهللُ ؾٔيطٔ ُروحَ  ٌِ َقِس َػَسَم ثُهَّ أََمَزصُِه أَ َ ٌٕ كَيِّٕب َؾَعلُٔنوا أ ٌَّ اهللَ َلِه َيِكبِٔف ُروَحطُ إأل فٔي َمکَا ٔ  بَيُو طُ َؾإ

ًَ األَِنَؼارٔ ىُِسخٔلُضُ  ٔلَي إِٔخواىَٔيا ٔم ٌَ َؾَكالُوا اىَِللِٔل بَٔيا إ ٌَ یََتَظاَوُرو ٔ َؾَكاَلٔت أَبٔيطٔ َواِجَتَنَع اِلُنَضأجزُو ِه َمَعَيا فٔي َصَذا األَِمز

م ٔث ثَانَٔي اثِيَ  ٔ الثَّ ًِ َلطُ ٔمِثُل صَٔذظ أب َم ًُ اِلَدلَّ ئِن إٔذِ صَُنا فٔي اِلَػارٔ إٔذِ َيُكوُل األَِنَؼاُر ٔميَّا أَٔميْر َؤمِيهُِه أَٔميْر َؾَكاَل عَُنزُ بِ

 ًِ ٌَّ اهللَ َمَعَيا َم ٔ ٌِ إ  صَُنا َقاَل ثُهَّ َبَشَم یََسُظ َؾَباَيَعُط َوبَاَيَعُط اليَّاُض بَِيَعّة َحَشَيّة َجنٔيَلّة  لَٔؼاحٔبٔطٔ ال َتِحزَ

 اسمل نب دیبع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وک رمض اولافت ںیم ابر ابر یشغ وہیت یھت افر بج اافہق وہات وت

ایگ ای ںیہن افر امنز اک فتق وہاجےن اک احؽ ولعمؾ وہےن رپ وچہکن دجسم کت رشتفی ےل اجےن یک زابؿ ےس ہی اتلکن ہک امنز اک فتق وہ

اطتق ہن یھت اس ےئل اراشد اعیل وہات ہک البؽ ریض اہلل ہنع ےس وہک ہک امنز یک ایتری رکںی افر دصقی اربک ریض اہلل ہنع امنز ڑپاھںیئ 

ریض اہلل ہنع یعبط وطر رپ رنؾ دؽ دیپا وہےئ ےھت رتق ارثک اطری وہاجیت یھت افر رھپ  ۔ دعتمد رمہبت ااسی یہ وہا۔ )نکیل اوبرکب دصقی

وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت اک قلعت اؿ یک یٹیب رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یھب اجیتن ںیھت ہک ریمے ابپ ےس آپ یلص 

ہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےن دروخاتس یک ہک ریما ابپ اوبرکب رقی اہلل ہیلع فملس یک صایل ہگج ہن دیھکی اجےئ یگ اس ےئل( رضحت اع

ابلقل ےہ بج وضحر ارکؾ یلص اہلل یک ہگج رپ ڑھکے وہ رک امنز ڑپاھںیئ ےگ وت رفےن ںیگل ےگ افر امنز ڑپاھےن یک اطتق ںیہن 

 اہنع ےک دعتمد رمہبت وساؽ فوجاب رپ رںیھک ےگ اس ےئل یسک افر وک رفام دےئجی ہک امنز ڑپاھںیئ ایس رطح رضحت اعہشئ ریض اہلل

وہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای ہک  م ویفس ہیلع االسلؾ ےک  ہص فایل وعرںیت اننب اچیتہ وہ۔ اوبرکب ریض اہلل ہنع ےس 

 ہک امنز ڑپاھںیئ ۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےک فاصؽ اک ذرک

     373    حسیث 

يٌّ َقاَل َحسَّ  ٔ َطِيْذ بَاصٔلٔيٌّ َقٔسیْه َبِْصٔ ًُ الزُّبَيِر ثََيا َعِبُس اهللٔ بِ ًُ َعلٓٔيٕ َقاَل َحسَّ ثََيا َنِْصُ بِ ٔ َحسَّ ًٔ ثََيا ثَاب ًِ أَىَٔص بِ ْت اِلبَُيانٔيُّ َع

بَاُظ  ٔب اِلَنِؤت َما َوَجَس َقاَلِت َؾاكَٔنُة َواَْکِ ًِ ُْکَ ا َوَجَس َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله ٔم َؾَكاَل الئَّيیُّ َمالٕٔک َقاَل َلنَّ

َُّط َقِس َحَْضَ  ٔ إٔى َب َعلَي أَبٔئک َبِعَس اِلَيِوو ًِ أَبٔئک َما َلِيَص بَٔتارٕٔک ٔمِيُط أََحّسا اِلُنواَؾاةُ یَِوَو  ػلي اهلل عليط وسله ال َْکِ ٔم

 اِلكَٔياَمةٔ 

رضحت اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس بج رمض اولافت یک تخس فیلکت  سداتش رفام رےہ ےھت 

وت رضحت افہمط ریض اہلل اہنع ےن رعض ایک ہک اہےئ ااب یک فیلکتی وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای ہک آج ےک دعب 

 رےہ یگ۔  ے کش آج ریتے ابپ رپ فہ ا ل زیچ ارتی ےہ ینعی ومت وج تماتم کت یھبک یسک ےس ریتے ابپ رپ ھچک فیلکت ںیہن

 ےنلٹ فایل ںیہن ۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 فملس ےک فاصؽ اک ذرکوضحر یلص اہلل ہیلع 

     374    حسیث 

ًُ بَا ثََيا َعِبُس َربِّطٔ بِ ًُ َعلٓٔيٕ َقاال َحسَّ يُّ َوَنِْصُ بِ ًُ َیِحٌَی اِلَبِْصٔ أب زٔیَازُ بِ ثََيا أَبُو اِلَدلَّ ي َحسَّ رٕٔم اِلَحَيفٔيُّ َقاَل َسنِٔعُت َجسِّ

َّطُ  ُث أَى ًَ اِلَولٔئس یَُحسِّ ِّي ٔسَناَک بِ ٌَ  أَبَا أُم ًِ کَا َُّط َسنَٔع َرُسوَل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َيُكوُل َم ُث أَى ًَ َعبَّإض یَُحسِّ َسنَٔع ابِ

 ًِ ْن ٔم ٌَ َلُط ََّرَ ًِ کَا ًٔی أَِزَخَلُط اهللُ َتَعالَي بٔضَٔنا اِلَحيََّة َؾَكاَلِت َعائَٔظُة َؾَن ًِ أُمَّ ٌٔ ٔم كَا ٌَ لَ  َلُط ََّرَ ًِ کَا تَٔک َقاَل َوَم ْن یَا أُمَّ ُط ََّرَ

ًِ يَُؼابُوا بٔنِٔثلٔي ًٔی َل ْن ألُمَّ تَٔک َقاَل َؾأَىَا ََّرَ ًِ أُمَّ ْن ٔم ًِ َلُط ََّرَ ًِ َلِه َیهُ َكُة َقاَلِت َؾَن  ُمَوؾَّ



 

 

رضحت انب ابعس ریض اہلل امہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای ہک سج ےک دف ےچب ذریخہ آرخت نب 

ںیئ وت ت  اعتٰیل اشہن اؿ یک دبف ت اس وک رضفر تنج ںیم دالخ رفامںیئ ےگ۔ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اج

دای فہ  اہلل یلص اہلل ہیلع فملس سج اک اکی یہ ہچب ذریخہ انب وہ اس اک ایک مکح ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک سج اک اکی یہ ہچب  ل

 دای اجےئ اگ۔ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن وپاھچ ہک سج اک اکی ہچب یھب ہن رما وہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اؿ یھب شخب

 ےک ےئل ںیم ذریخہ آرخت ونبں اگ اس ےئل ہک ریمی فافت اک رجن آؽ فافالد بس ےس زایدہ وہاگ۔

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

  

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک ریماث اک ذرک

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک ریماث اک ذرک

     375    حسیث 

ًِ أَبٔي إِٔسَحاَم  ائٔيُل َع ثََيا إَِٔسَ ٕس َقاَل َحسَّ ًُ ُمَحنَّ ثََيا حَُشيُِن بِ ًُ َمئيٕع َقاَل َحسَّ ثََيا أَِحَنُس بِ ًٔ اِلَحارٔٔث أَخٔي َحسَّ ًِ َعِنزٔو بِ َع

 َلَتُط َوأَِرّؿا َجَعَلَضا َػَسَقّة ُجَویِزٔیََة َلطُ ُػِحَبْة َقاَل َما َتَزَک َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله إأل ٔسم َحطُ َوَبػِ 

رمعف نب ااحلرث وج اؾ اوملنینم رضحت وجریہی ریض اہلل اہنع ےک اھبیئ ںیہ ےتہک ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےنپ رتہک 

 ۔ںیم رصػ ایھتہر افر اینپ وساری اک رچخ افر ھچک ہصح زنیم اک وھچڑا اھت افر اؿ وک یھب دصہق رفام ےئگ ےھت

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک ریماث اک ذرک



 

 

     376    حسیث 

سٔ  ًِ ُمَحنَّ ًُ َسَلَنَة َع ازُ بِ ثََيا َحنَّ ثََيا أَبُو اِلَولٔئس َقاَل َحسَّ َّی َقاَل َحسَّ ًُ اِلُنَثى ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔي َحسَّ ًِ أَبٔي َسَلَنَة َع ًٔ َعِنزٕو َع  بِ

ًِ َیزٔثَُک َؾَكاَل  ٔلَي أَبٔي بََِکٕ َؾَكاَلِت َم أَصِلٔي َوَوَلٔسي َؾَكاَلِت َما لٔي ال أَرُٔث أَبٔي َؾَكاَل أَبُو بََِکٕ َسنِٔعُت  صَُزیَِزَة َقاَل َجائَِت َؾاكَٔنُة إ

ٌَ َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َيُعولُطُ  ًِ کَا ٔهىِّی أَعُوُل َم َْ َوأُِنٔؿُل َرُسوَل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َيُكوُل ال ىُوَرُث َو

ٌَ َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل ًِ کَا   عليط وسله یُِئؿُل َعَلِيطٔ َعلَي َم

رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک اکی رمہبت رضحت افہمط ریض اہلل اہنع رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل ہنع ےک اپس 

ےن  رشتفی الںیئ افر درایتف رفامای ہک اہمترا وکؿ فارث وہاگ۔ اوہنں ےن رفامای ہک ریمے الہ فایعؽ۔ رضحت افہمط ریض اہلل اہنع

وپاھچ رھپ ںیم اےنپ فادل ےک رتمفہک یک فارث ویکں ںیہن ینب۔ رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل 

ہیلع فملس ےک اس اراشد یک فہج ےس ہک امہرا وکیئ فارث ںیہن وہات۔ اہتبل )ںیم ففق اک وتمیل وہےن یک فہج ےس( نج ولوگں اک رفزہنی 

 اہلل ہیلع فملس ےن رقمر رفام راھک اھت اس وک ںیم یھب ادا رکفں اگ افر نج ولوگں رپ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وضحر ادقس یلص

 رخچ رفامای رکےت ےھت اؿ رپ ںیم یھب رخچ رکفں اگ۔

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

  

 ر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿوضح :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک ریماث اک ذرک

     377    حسیث 

ثََيا ُط  ٌَ َقاَل َحسَّ ا ٕ اِلَعِيبَرٔيُّ أَبُو غَشَّ ًُ َنثٔير ثََيا َیِحٌَی بِ َّی َقاَل َحسَّ ًُ اِلُنَثى ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ ُمزَّةَ َحسَّ ًِ َعِنزٔو بِ ًِ أَبٔي  ِعَبُة َع َع

 ِ ٌٔ َيُكوُل کُلُّ َواحٕٔس ٔمِيُضَنا لَٔؼاحٔبٔطٔ أَى ٔلَي عَُنَز َیِدَتٔؼَنا ٌَّ اِلَعبَّاَض َوَعلٔيًّا َجائَا إ َت َنَذا أَىَِت َنَذا َؾَكاَل عَُنزُ لَٔلِلَحَة اِلَبِدتَرٔيِّ أَ

ًٔ َعِوٕف َوَسِعٕس أَِنُظُسُنِه  ًٔ بِ ٔ َوَعِبٔس الزَِّحَن بٔاهللٔ أََسنِٔعُتِه َرُسوَل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َيُكوُل کُلُّ َمأل ىَٔيٓیٕ َوالزُّبَيِر

ْة  َّا ال ىُوَرُث َوفٔي اِلَحٔسیٔث قٔؼَّ  َػَسَقْة إأل َما أَكَِعَنطُ إٔى



 

 

ت رمع ریض اہلل اوبارتخبلی ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک رضحت ابعس ریض اہلل ہنع افر رضحت یلع ریض اہلل ہنع دفونں رضحات رضح

ہنع ےک دفر الختف ںیم اؿ ےک اپس رشتفی الےئ رہ اکی دفرسے رپ ارتعاض رک راہ اھت افر اس وک ااظتنؾ ےک اناقلب اتب راہ اھت۔ 

رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن ااک س احصہب رضحت ہحلط، رضحت زریب، رضحت دبعارلنمح نب وعػ، رضحت دعس نب ایب فاقص ریض 

ات وک وتمہج رفام رک ہی رفامای ہک خ ںیہ مدا یک مسق دے رک وپہ ات وہں ایک  م بس ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع اہلل مہنع، اؿ بس رضح

امجتع  فملس ےس ہی ںیہن انس ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک امؽ دصہق وہات ےہ زجب اس ےک وج فہ اےنپ الہ وک الھکےئ  م اایبنء ہیلع االسلؾ یک

  انبےت۔ اس دحثی ںیم اکی  ہص ےہ۔یسک وک اانپ فارث ںیہن

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک ریماث اک ذرک

     378    حسیث 

ُس بِ  ثََيا ُمَحنَّ ًِ َعائَٔظ َحسَّ َوَة َع ًِ َُعِ ًٔ الزُّصِزٔيِّ َع ًٔ َزیِٕس َع ًٔ أَُساَمَة بِ ًُ عٔيَسی َع ٌُ بِ ثََيا َػِؿَوا َّی َقاَل َحسَّ ٌَّ ًُ اِلُنَثى َة أَ

 َرُسوَل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َقاَل ال ىُوَرُث َما َتَزِنَيا َؾُضَو َػَسَقْة 

ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای ہک امہرا وکیئ فارث ںیہن وہات۔  رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس یھب ن ی رفاتی

  م اایبنء ہیلع االسلؾ یک امجتع وج امؽ وھچڑیت ےہ فہ دصہق وہات ےہ۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک ریماث اک ذرک

     379    حسیث 



 

 

ًِ أَبٔي ا ٌُ َع ثََيا ُسِؿَيا ًُ َمِضٔسٓيٕ َقاَل َحسَّ ًٔ بِ ثََيا َعِبُس الزَِّحَن إر َقاَل َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ٔد َع ًٔ األََِعَ ٔ َع أَبٔي  لزِّىَاز

ًٔ الئَّيیِّ ػلي اهلل عليط وسله َقاَل ال َيِكٔشُه َوَرثًَٔی زٔیَياّرا َوال زِٔرَصّنا َما َتَزِنُت َبِعَس َنَؿَك  ٔة نَٔشائٔي َوُمِؤىَةٔ صَُزیَِزَة َع

 َعأملٔي َؾُضَو َػَسَقْة 

رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای ہک ریمے فارث دانیر افر در م میسقت 

 ہن رکںی ریمے رتہک ےس الہ فایعؽ اک ہقفن افر ریمے اعلم اک ہقفن اکنےنل ےک دعب وج ھچک ےچب فہ دصہق ےہ۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک ریماث اک ذرک

     380    حسیث 

ًُ عَُنَز َقاَل َسنِٔعُت  ثََيا بِْٔشُ بِ ًُ َعلٓٔيٕ اِلَدم ُل َقاَل َحسَّ ًُ بِ ثََيا اِلَحَش ًٔ أَِؤض َحسَّ ًِ َمالٔٔک بِ ًٔ الزُّصِزٔيِّ َع ًَ أَىَٕص َع َمالَٔک بِ

ًُ َعِوٕف َوكَِلَحُة َوَسِعْس َوَجاَئ عَ  ًٔ بِ ٌٔ َقاَل َزَخِلُت َعلَي عَُنَز َؾَسَخَل َعَلِيطٔ َعِبُس الزَِّحَن ًٔ اِلَحَسثَا لٔيٌّ َواِلَعبَّاُض بِ

ٌٔ َؾَكاَل َلُضِه عَُنزُ أَِنُظُسُنِه  ٌَّ َرُسوَل اهللٔ ػلي اهلل عليط  َیِدَتٔؼَنا ٌَ أَ َناُئ َواألَِرُق أََتِعَلُنو بٔالَّٔذي بٔإٔذِىٔطٔ َتُكوُو الشَّ

ْة كَؤیَلْة   وسله َقاَل ال ىُوَرُث َما َتَزِنَياُظ َػَسَقْة َؾَكالُوا اللَُّضهَّ َنَعِه َوفٔي اِلَحٔسیٔث قٔؼَّ

ریض اہلل ہنع یک مدتم ںیم احرض وہا وت اؿ ےک اپس دبعارلنمح نب وعػ افر امکل نب افس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک رضحت رمع 

ہحلط افر دعس نب ایب فاقص یھب رشتفی الےئ۔ )اس ےک وھتڑی دری دعب( رضحت ابعس افر رضحت یلع ریض اہلل ہنع ڑگھجےت 

ات اپک یک مسق دے رک وپہ ات وہےئ رشتفی الےئ۔ رمع ریض اہلل ہنع ےن اؿ بس رضحات یک رطػ وتمہج وہ رک رفامای ہک اس ذ

وہں سج ےک مکح ےس زنیم ف آامسؿ اقمئ ںیہ ایک خ ںیہ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس اراشد اک ملع ےہ  م اایبنء یک امجتع یسک 

وضحر یلص  م رتہک وھچڑ اجےت ںیہ فہ بس دصہق وہات ےہ اؿ بس رضحات ےن رفامای ہک  ے کش ہی  وک اانپ فارث ںیہن انبےت وج ھچک

 اہلل فملس ےن رفامای ےہ اس دحثی ںیم اکی وطلی  ہص ےہ۔



 

 

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک ریماث اک ذرک

     381    حسیث 

ًِ َعأػٔه  ٌُ َع ثََيا ُسِؿَيا ًُ َمِضٔسٓيٕ َقاَل َحسَّ ًٔ بِ ثََيا َعِبُس الزَِّحَن إر َقاَل َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًٔ  َحسَّ ًِ ز ِِّّٔ بِ ًٔ بَِضَسَلَة َع ابِ

 ٔ ًِ َعائَٔظَة َقاَلِت َما َتَزَک َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله زٔیَياّرا َوال ز ِرَصّنا َوال َطاّة َوال َبٔعيّرا َقاَل َوأَُطکُّ فٔي حُبَِيٕع َع

 اِلَعِبسٔ َواألََمةٔ 

رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل اہنع رفامیت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہن دانیر وھچڑا ہن در م، ہن رکبی، ہن افٹن۔ رافی 

ت اعہشئ ریض اہلل اعتیل اہنع ےن ہی یھب رفامای اھت ہک ہن الغؾ ہن ابدنی ای ےتہک ںیہ ہک ےھجم الغؾ افر ابدنی ےک ذرک ںیم کش وہ ایگ ہک رضح

 ںیہن رفامای۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 اث اک ذرکوضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک ریم

     382    حسیث 

 ٔ ًِ أَبٔي إ ٌُ َع ثََيا ُسِؿَيا ًُ َمِضٔسٓيٕ َقاَل َحسَّ ًٔ بِ ثََيا َعِبُس الزَِّحَن إر َقاَل َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َحسَّ ًِ أَبٔي األَِحَؤؾ َع ِسَحاَم َع

 ٔ ًِ َرآنٔي فٔي اِلَنَياو ًٔ الئَّيیِّ ػلي اهلل عليط وسله َقاَل َم ٕ َع ًٔ َمِشُعوز ُل بٔي َعِبٔس اهللٔ بِ ٌَ ال یََتَنثَّ ِيَلا ٌَّ الظَّ ٔ  َؾَكِس َرآنٔي َؾإ

دبع اہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای ہک سج صخش ےن ےھجم وخاب ںیم 



 

 

 داھکی، اس ےن ًاتقیقح ھجم یہ وک داھکی اس ےئل ہک اطیشؿ ریمی وصرت ںیہن انب ےہ ا۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک ریماث اک ذرک

     383    حسیث 

ثََيا ُطِع  ًُ َجِعََفٕ َقاَل َحسَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ َّی َقاال َحسَّ ًُ اِلُنَثى ُس بِ إر َوُمَحنَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ أَبٔي َحسَّ ًِ أَبٔي حَُؼيٕن َع َبُة َع

ًِ َرآنٔي فٔي اِلنَ  ًِ أَبٔي صَُزیَِزَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َم ُر أَِو َػالٕٔح َع ٌَ ال َیَتَؼوَّ ِيَلا ٌَّ الظَّ ٔ َياؤ َؾَكِس َرآنٔي َؾإ

 َقاَل ال َیَتَظبَّطُ بٔي

ا  ھجم یہ وک داھکی ےہ 

 

 قن
حقی
اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس یھب آپ اک ہی اراشد وقنمؽ ےہ ہک سج ےن وخاب ںیم ےھجم داھکی اس ےن 

 اس ےئل ہک اطیشؿ ریمی وصرت ںیہن انب ےہ ا۔

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

  

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وک وخاب ںیم دےنھکی اک ذترکہ

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وک وخاب ںیم دےنھکی اک ذترکہ

     384    حسیث 

ًِ أَبٔيطٔ َقاَل َقاَل َرُسولُ  ًِ أَبٔي َمالٕٔک األَِطَحعٔيِّ َع ًُ َخلٔيَؿَة َع ـُ بِ ثََيا َخَل ثََيا ُقتَِيَبُة َقاَل َحسَّ  اهللٔ ػلي اهلل عليط َحسَّ

 َ ًُ ك ٔ َؾَكِس َرآنٔي َقاَل أَبُو عٔيَسی َوأَبُو َمالٕٔک َصَذا صَُو َسِعُس بِ ًِ َرآنٔي فٔي اِلَنَياو ًُ أَِطَيَه صَُو وسله َم ًٔ أَِطَيَه َوكَارُٔم بِ ارٔٔم بِ



 

 

 ًَ ًٔ الئَّيیِّ ػلي اهلل عليط وسله أََحازٔیَث َسنِٔعُت َعلٔيَّ بِ ًِ أَِػَحأب الئَّيیِّ ػلي اهلل عليط وسله َوَقِس َرَوي َع ٕ  ٔم حُِحز

یِٕث َػاحَٔب  ًَ َُحَ ًُ َخلٔيَؿَة َرأَیُِت َعِنَزو بِ ـُ بِ  الئَّيیِّ ػلي اهلل عليط وسله َوأَىَا غمُ ْو َػػٔيرْ  َيُكوُل َقاَل َخَل

اطرؼ نب امیش ےس یھب ہی اراشد وقنمؽ ےہ ہک سج ےن ےھجم وخاب ںیم داھکی، اس ےن ًاتقیقح ھجم یہ وک داھکی اس ےئل ہک اطیشؿ ریمی 

 وصرت ںیہن انب ےہ ا۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وک وخاب ںیم دےنھکی اک ذترکہ

     385    حسیث 

ًٔ کَُلِيٕب َقاَل َحسَّ  ًِ َعأػٔه بِ ًُ زَٔیازٕ َع ثََيا َعِبُس اِلَواحٔٔس بِ ًُ َسٔعيٕس َقاَل َحسَّ ثََيا ُقتَِيَبُة صَُو ابِ َّطُ َسنَٔع أَبَا صَُزیَِزَة َحسَّ ثَىٔی أَبٔي أَى

 ٔ ًِ َرآنٔي فٔي اِلَنَياؤ َؾَكِس َرآن ثُِت َيُكوُل َقاَل َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َم لُىٔی َقاَل أَبٔي َؾَحسَّ ٌَ ال یََتَنثَّ ِيَلا ٌَّ الظَّ ٔ ي َؾإ

ًُ َعبَّا ًَ َعلٓٔيٕ َؾُكِلُت َطبَِّضُتُط بٔطٔ َؾَكاَل ابِ ًَ بِ ُت اِلَحَش ًَ َعبَّإض َؾُكِلُت َقِس َرأَیُِتطُ َؾَذَْکِ ٌَ ُيِظبُٔضطُ بٔطٔ ابِ َُّط کَا  ٕض إٔى

 اہلل ہیلع ےتہک ںیہ ہک ےھجم 

 

مة
ح
رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےن وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس اک ہی اراشد ابمرک انسای ہک وج بیلک ر

ںیہ  ےھجم وخاب ںیم دےتھکی ںیہ فہ ًاتقیقح ھجم یہ وک وخاب ںیم دےتھکی ںیہ اس ےئل ہک اطیشؿ ریما ہیبش ںیہن نب ےہ ا۔ بیلک رہمح اہلل ےتہک

 اہلل اعتیل ہنع ےس ذترکہ ایک افر ہی یھب اہک ہک ےھجم وخاب ںیم زایرت ادقس  رسی ہک ںیم ےن اس دحثی اک رضحت انب ابعس ریض

وہیئ اس فتق ےھجم رضحت اامؾ نسح ریض اہلل ہنع اک ایخؽ آای ںیم ےن رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس اہک ہک ںیم ےن اس وخاب 

س رپ رضحت انب ابعس ےن اس یک دصتقی رفامیئ ہک فایعق یک وصرت وک رضحت نسح ریض اہلل ہنع یک وصرت ےک تہب اشمہہب اپای ، ا

 رضحت نسح آپ ےک تہب اشمہب ےھت۔

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

  



 

 

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وک وخاب ںیم دےنھکی اک ذترکہ

     386    حسیث 

 ًُ ثََيا َعِوُف بِ ًُ َجِعََفٕ َقاال َحسَّ ُس بِ ًُ أَبٔي َعٔسٓيٕ َوُمَحنَّ ثََيا ابِ إر َقاَل َحسَّ ًُ َبظَّ ُس بِ ثََيا ُمَحنَّ ًِ َیزٔیَس َحسَّ  أَبٔي َجنٔيَلَة َع

ٌَ یَهِ  ًٔ اِلَؿارٔٔسیِّ َوکَا ًٔ َعبَّإض َقاَل َؾُكِلُت البِ ًَ ابِ ٔ َزَم ـَ َقاَل َرأَیُِت الئَّيیَّ ػلي اهلل عليط وسله فٔي اِلَنَياو ٔ ُتُب اِلَنَؼاح

ٌَ َيكُ  ٌَّ َرُسوَل اهللٔ کَا ٔ ًُ َعبَّإض إ ٔ َؾَكاَل ابِ ِّي َرأَیُِت َرُسوَل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله فٔي اليَِّوو ٔن ٌَّ َعبَّإض إ ٔ ٌَ ال  وُل إ ِيَلا الظَّ

ٌِ َتِيَعَت َصَذا الزَُّجَل الَّ  ًِ َرآنٔي فٔي اليَِّوؤ َؾَكِس َرآنٔي صَِل َتِشَتٔليُع أَ ٌِ یََتَظبََّط بٔي َؾَن ٔذي َرأَیَِتُط فٔي اليَِّوؤ َقاَل َنَعِه َيِشَتٔليُع أَ

ٔ اِلَوِجطٔ أَِنَعُت َلَک َرُجم  بَيَِن الزَُّجَلئِن ٔجِشُنُط َوَلِحُنُط أَِسَنزُ  ٔحٔک َجنٔيُل َزَوائٔز َـّ ًُ ال ٔلَي اِلبََيأق أَِنَحُل اِلَعِيَيئِن َحَش إ

ٌَ َمَع َصَذا اليَِّع  ُظ َقاَل َعِوْف َوال أَِزرٔي َما کَا ٔ َقِس َمأَلِت ىَِْحَ ٔلَي صَٔذظ ٔ إ ًُ َعبَّإض َلِو َمأَلِت لِٔحَيُتُط َما بَيَِن صَٔذظ ٔت َؾَكاَل ابِ

ٌِ َتِيَعَتُط َؾِوَم َصَذا َقاَل أَبُو عٔيَسی سكم مً صيا لَکو كویل مً تعزیـ یزیس الؿارسی  َرأَیَِتطُ فٔي اِلَيَكَؤة َما اِسَتَلِعَت أَ

 وغيرظ حسثيا أبو زاوز سلمْيٌ بً سله البلخي حسثيا اليْض بً طنيل قال قال عوف األَعابي أىا أنبر مً قتازة

ےھت۔ اکی رمہبت وخاب ںیم وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس یک زایرت ےس رشمػ وہےئ۔  سیدی افریس الکؾ اہلل رشفی اھکل رکےت

رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع اس فتق ایحت ےھت، اؿ ےس وخاب رعض ایک اوہنں ےن افؽ اراشد وبنی یلص اہلل ہیلع فملس انسای 

ؿ ریمی وصرت ںیہن انب ےہ ا۔ ہی اراشد انس رک وپاھچ ایک وخاب ہک وج وخاب ںیم داتھکی ےہ فہ ًاتقیقح ھجم یہ وک داتھکی ےہ اس ےئل ہک اطیش

یک دیھکی وہیئ وصرت اک ہیلح ایبؿ رک ےتکس وہ؟ ںیم ےن رعض ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک دبؿ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک 

دہ دالب اےسی دق ہن زایدہ ابمل ہن زایدہ وکاتہ ہکلب دتعمؽ( ااقتم دفونں زیچںی دتعمؽ افر درایمین )ینعی مسج ابمرک ہن زایدہ وماٹ افر ہن زای

ن دذ، آںیھکن رسںیگم دنخہ دنہ وخب وصرت وگؽ رہچہ داڑیھ اہنتی اجنگؿ وج وپرے رہچہ اونر اک ااحہط 
 صف
ی

آپ اک رگن دنگیم املئ 

ےک اکی رافی ںیہ فہ ےتہک ںیہ ہک ےھجم  ےئک وہےئ یھت افر ہنیس ےک ادتبایئ ہصح رپ یلیھپ وہیئ یھت۔ وعػ ریض اہلل ہنع وج اس رفاتی

اید ںیہن راہ ہک ریمے اداتد سیدی ےن وج اس وخاب ےک دےنھکی فاےل ںیہ اؿ ذموکرہ افصت ےک اسھت افر ایک ایک ںیتفص ایبؿ رفامیئ ںیھت 

ےتھکی وت اس ےس زایدہ ہیلح ۔ رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک ارگ  م وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس وک اعمل ایحت ںیم د



 

 

 ادقس ہن اتب ےتکس، وگای ابلکل یہ حیحص ہیلح ایبؿ رک دای۔
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 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

  دےنھکی اک ذترکہوضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وک وخاب ںیم

     387    حسیث 

ًُ أَ  ثََيا ابِ ًٔ َسِعٕس َقاَل َحسَّ ًُ إٔبِزَاصٔيَه بِ ثََيا َيِعُكوُب بِ ٕ َقاَل َحسَّ ًُ أَبٔي زٔیَاز ثََيا َعِبُس اهللٔ بِ طٔ َحسَّ ًِ َعنِّ ًٔ ٔطَضإب الزُّصِزٔيُّ َع خٔي ابِ

ًِ َرآنٔي َيِعىٔی فٔي اليَِّوؤ َؾَكِس َرأَي اِلَحلَّ َقاَل َقاَل أَبُو َسَلَنَة َقاَل أَبُو َقَتاَزَة قَ   اَل َرُسوُل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َم

اوباتقدہ ریض اہلل ہنع ےس یھب وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس اک ہی اراشد رمفی ےہ ہک سج ےن ےھجم وخاب ںیم داھکی اس ےن فایعق ارم 

 داھکی۔

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

  

 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وک وخاب ںیم دےنھکی اک ذترکہ
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ثََيا ارٔمٔيُّ َقاَل َحسَّ ًٔ السَّ ًُ َعِبسٔ الزَِّحَن ثََيا َعِبُس اهللٔ بِ ثََيا  َحسَّ ًُ اِلُنِدَتارٔ َقاَل َحسَّ ٔ بِ ثََيا َعِبُس اِلَعزٔیز ًُ أََسٕس َقاَل َحسَّ َّي بِ ُمَعل

 ٌَ ِيَلا ٌَّ الظَّ ٔ ٔ َؾَكِس َرآنٔي َؾإ ًِ َرآنٔي فٔي اِلَنَياو ٌَّ َرُسوَل اهللٔ ػلي اهلل عليط وسله َقاَل َم ًِ أَىَٕص أَ ُل بٔي ثَابْٔت َع  ال یََتَديَّ

ٔ َوَقاَل َوُرِؤیَا  ًَ اليُّبُوَّة ٕة َوأَِرَبٔعيَن ُجزِئّا ٔم ًِ ٔستَّ ًٔ ُجزِْئ ٔم  اِلُنِؤٔم

رضحت اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہی اراشد رفامای ہک وج صخش ےھجم وخاب ںیم دےھکی اس ےن 



 

 

وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہی یھب اراشد رفامای ہک ومنم اک  ًاتقیقح ھجم یہ وک داھکی اس ےئل ہک اطیشؿ ریمی وصرت ںیہن انب ےہ ا۔

 فہ وخاب )وج رفہتش ےک ارث ےس وہات ےہ( وبنت ےک ایھچب س ازجاء ںیم ےس اکی زجف وہات ےہ۔
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 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وک وخاب ںیم دےنھکی اک ذترکہ

     389    حسیث 

 حسثيا محنس بً علي قال سنعت أبي يكول قال عبس اهلل ابً النبارک إذا ابتليت بالكـائ ؾعليک باألثز

دبع اہلل نب ابمرک ڑبے اہمئ دحثی ںیم ےس ںیہ ۔ اہقف افر وصہیف ںیم یھب اؿ اک امشر ےہ ڑبے خیش اعدب زادہ ےھت افر دحثی ےک 

احوظفں ںیم ےنگ اجےت ںیہ ۔ اترخی یک اتکوبں ںیم ڑبے اضفلئ اؿ ےک ےھکل ںیہ فہ رفامےت ںیہ ہک ارگ یھبک اقیض افر لصیف دننکہ ےننب 

 الت اک اابتع ویجیک۔یک ونتب آےئ وت وقنم
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 وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک ریست اک ایبؿ :   ابب

 وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فملس وک وخاب ںیم دےنھکی اک ذترکہ

     390    حسیث 

 اليْض بً عوٌ عً ابً سيریً قال صذا الحسیث زیً ؾاىوزوا عنً تأخذوٌ زیيههحسثيا محنس بً علي حسثيا 

انب ریسنی ےتہک ںیہ ہک ملع دحثی )افر اےسی یہ افر دینی ولعؾ بس( دنی ںیم دالخ ںیہ ۔ ذٰہلا ملع احلص رکےن ےس لبق ہی دوھکی ہک 

 اس دنی وک  س صخش ےس احلص رک رےہ ںیہ ۔
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