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 637 ........................................................................................................ دیپایشئ وتنسں ےس قلعتم

 633 ....................................................................................................... ومںیھچن رتکےن ےس قلعتم

 632 ............................................................................................................ رس ڈنماےن یک ااجزت

 634 ....................................................................................... وعرت وک رس ڈنماےن یک اممتعن ےس قلعتم

 635 ....................................................................................................... زقع یک اممتعن ےس قلعتم

 636 ..................................................................................................... رس ےک ابؽ رتکےن ےس قلعتم

 637 .......................................................................................... اکی دؿ وھچڑ رک یھگنک رکےن ےس قلعتم

 627 ...................................................................................................  رکانداںیئ اجبن ےس ےلہپ یھگنک

 625 ........................................................................................................ رس رپ ابؽ رےنھک ےس قلعتم

 623 ........................................................................................................ وچیٹ رےنھک ےک ابرے ںیم

 622 ..................................................................................................... ابگوں وک ابمل رکےن ےس قلعتم

 622 ........................................................................................................ داڑیھ وک ومڑ رک وھچاٹ رکان

 624 .................................................................................................................. دیفس ابؽ ااھکڑان

 625 ......................................................................................................... اضخب رکےن یک ااجزت

 627 ...................................................................................... اکےل رگن اک اضخب ونممع وہےن ےس قلعتم

 648 ......................................................................................................... دنہمی افر فہمس اک اضخب

 643 .........................................................................................................زدر رگن ےس اضخب رکان

 644 ............................................................................................................. وخانیت اک اضخب رکان

 645 ............................................................................................................ دنہمی یک وب اندنسپ وہان

 645 .................................................................................................................. دیفس ابؽ ااھکڑان

 647 ....................................................................................................... ابگوں وک  وڑےن ےس قلعتم

 658 .....................................................................................................   وڑ اگلےئ و اخوتؿ ابگوں ںیم

 658 .................................................................................................................... ابگوں وک ڑجفاان

 655 .................................................................................  و وخانیت رہچہ ےک ابؽ )ینعی ہنم اک( رفاں ااھکڑ ں
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 7738 ..................................................................................................... اتکب اال رش

ب یک رحتم ےس قلعتم دخافدندقفس ےن اراشد رفامای اے الہ اامیؿ! رشاب افر  وا افر تب افر اپےسن )ےک ریت( ہی امتؾ ےک امتؾ اناپک رشا

دے مت ںیہ اطیشؿ ےک اکؾ ںیہ افر اطیشؿ ہی ہااتہ ےہ ہک اہمترے درایمؿ ںیم دینمش افر ڑلایئ دیپا رکا دے رشاب الپ افر  وا الھک رک افر رفک 

 7738 ....................................................................... ہلل یک اید ےس افر امنز ےس وت مت گوگ وھچڑےت وہ ای ںیہن۔وک ا

 7737 ............................................................. سج فتق رشاب یک رحتم انزؽ وہیئ وت سک مسق یک رشاب اہبیئ یئگ

 7733 ............................................................................ افر کشخ وجھکر ےک آزیمہ وک رشاب اہک اج ا ےہدگری 

 یک ذیبن ےنیپ یک اممتعن ےس قلعتم دحثی ابمرہک اک ایبؿ

 

ں
ئ
ئطت لی

 

خ

 ................................................................... 7733 



 

 

 7732 .................................................................................................... ر وک الم رک وگھبانیچک افر یکپ وجھک

 7734 ................................................................................. یچک وجھکر افر رت وجھکر وک الم رک وگھبےن ےس اممتعن

 7735 ..................................................................................................... یچک افر کشخ وجھکر اک آزیمہ

 7736 ................................................................................................ دگری افر کشخ وجھکر الم رک وگھبان

 7737 ...................................................................................... یچک افر رت وجھکر وک الم رک وگھبےن ےس اممتعن

 7738 ...........................................................................................وجھکر افر اوگنر الم رک وگھبےن یک اممتعن

 7737 ........................................................................................................ دگری وجھکر افر اوگنر المان

 7735 ........................................................................................... دگری وجھکر افر اوگنر المےن یک اممتعن

دف زیچ ں الم رک وگھبےن یک اممتعن یک فہج ہی ےہ ہک اکی ےش ےس دفرسی ےش وک وقتتی احلص وہیت ےہ افر اس رطح ہشن دلجی دیپا وہےن اک 

 7735 ................................................................................................................... ااکمؿ ےہ۔

 7733 ......................... رصػ دگری وجھکر وک وگھب رک ذیبن انبےن افر ےنیپ یک ااجزت بج کت ہک اس خیضف ںیم زیتی افر  وش دیپا ہن وہ

 7732 ................................................................. وکشمں ںیم ذیبن انبان ہک آےگ ےس سج ےک ہنم دنبےھ وہےئ وہں

 7734 ....................................................................................... رصػ وجھکر وگھبےن یک ااجزت ےس قلعتم

 7735 .............................................................................................................. رصػ اوگنر وگھبان

 7735 ....................................................................... اپین ںیم وگھبےن یک ااجزت ےس قلعتمدگری وجھکر وک دحیلعہ 

 7736 ............................................................................................................ آتی رکہمی یک ریسفت

 7728 ................................................ یھت؟ سج فتق رشاب یک رحتم وہیئ وت رشاب وکؿ وکؿ یس اایشء ےس ایتر یک اجیت

 7725 ............................................  و رشاب ہلغ ای ولھپں ےس ایتر وہ ارگہچ فہ یسک مسق اک وہ ارگ اس ںیم ہشن وہ وت فہ رحاؾ ےہ

 7723 ................................................................ ےہ ارگہچ فہ اوگنر ےس ایتر ہن یک یئگ وہ سج رشاب ںیم ہشن وہ فہ رمخ

 7722 .......................................................................................... رہ اکی ہشن الےن فایل رشاب رحاؾ ےہ

 7745 ......................................................................................... عتب افر زمر وک یسن رشاب وک اہک اج ا ےہ؟

 7743 ................................................................ سج رشاب ےک تہب ےنیپ ےس ہشن وہ اس اک ھچک ہصح یھب رحاؾ ےہ

 7745 .............................................................................................  و یک رشاب یک اممتعن ےس قلعتم

 7746 ................................................. روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فاےطس نک ربونتں ںیم ذیبن ایتر یک اجیت یھت؟

زیتی دلجی آیت ےہ( ںیم ذیبن ایتر رکےن ےک ونممع وہےن اؿ ربونتں ےس قلعتم ہک نج ںیم ذیبن ایتر رکان ونممع ےہ۔ یٹم ےک ربنت )اس ںیم 

 7746 ....................................................................................................... ےس قلعتم دحثی اک ایبؿ



 

 

 7755 ..................................................................................................... رہے رگن ےک الیھک ربنت

 7753 ................................................................................................ اممتعن دکف ےک وتےبن یک ذیبن یک

 7753 ......................................................................................... وت ےبن افر رفینغ ربنت یک ذیبن یک اممتعن

 7755 .................................................................... دکف ےک وتےبن افر الیھک افر وچیب ربنت ںیم ذیبن ےنیپ یک اممتعن

 7756 .................................................................................... وتےبن الیھک افر رفینغ ربنت یک ذیبن یک اممتعن

 7757 ................................. ےس قلعتمدکف ےک وتےبن افر وچیب ربنت افر رفینغ ربنت افر الیھک ےک ربنت یک ذیبن ےک ونممع وہےن 

 7765 ........................................................................................................... رفینغ ربونتں اک ایبؿ

 7763 ............................................................ ذموکرہ ربونتں ےک اامعتسؽ یک اممتعن رضفری یھت ہن ہک وطبر ادب ےک

 7763 .............................................................................................................. اؿ ربونتں اک ایبؿ

 7762 .............. نک ربونتں ںیم ذیبن انبان درتس ےہ اس ےس قلعتم ااحدثی افر وکشمں ںیم ذیبن انبےن ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک اک ایبؿ

 7765 ........................................................................................................ یٹم ےک ربنت یک ااجزت

 7765 ........................................................................................................ رہ اکی ربنت یک ااجزت

 7777.......................................................................................................... رشاب یسیک ےش ےہ؟

 7775 ............................................................................................... رشاب ےنیپ یک ذمتم ےس قلعتم

 7772 ........................................................................................ رشاب ےنیپ فاےل یک امنز وبقؽ ںیہن وہیت

 7775 ......... رشاب ونیش ےس وکؿ وکؿ ےس انگہ اک اراکتب وہ ا ےہ امنز وھچڑ دانی انقح وخؿ رکان سج وک دخافدندقفس ےن رحاؾ رفامای ےہ

 7588 ....................................................................................................... رشاب ےنیپ فاےل یک وتہب

 7587 .....................................................................................  و گوگ ہشیمہ رشاب ےتیپ ںیہ اؿ ےک قلعتم

 7583 .................................................................................................. رشایب وک الج فنط رکےن اک ایبؿ

 7583 ................................... گووگں ےن ہی دلیل یل ہک ہشن آفر رشاب اک مک دقمار ںیم انیپ اجزئ ےہ اؿ ااحدثی اک کذرکہ نج ےس

 7573 ........  و گوگ رشاب اک  واز اثتب رکےت ںیہ اؿ یک دلیل رضحت دبعاکلمل نب انعف فایل رضحت انب رمع ےس رمفی دحثی یھب ےہ

 7557 ........................................ اس ذلیل رک دےنی فاےل ذعاب اک ایبؿ  و ہک اہلل زعفلج ےن رشایب ےک ےیل ایتر رک راھک ےہ

 7555 ............................................................................................. سج ےش ںیم ہبش وہ اس وک وھچڑ دانی

 7553 ...............................................................  و صخش رشاب ایتر رکے اس ےک اہھت اوگنر رففتخ رکان رکمفہ ےہ

 7553 .............................................................................................. اوگنر اک ریشہ رففتخ رکان رکمفہ ےہ

 7552 ............................................................................ سک مسق اک الطء انیپ درتس ےہ افر وک یسن مسق اک اناجزئ؟



 

 

 7537 ....................................................................................... وکیسن الطء انیپ درتس ےہ افر وکیسن ںیہن؟

 7533 ................................................................................................... الحؽ ذیبن افر رحاؾ ذیبن اک ایبؿ

 7538 ..........................................................................................ذیبن ےس قلعتم اربامیہ رپ رفاة اک االتخػ

 7535 ..........................................................................................وکؿ ےس رشمفابت )انیپ( درتس ےہ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ہیطع افر ششخب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک : ابب

 امعنؿ نب ریشب یک دحثی ںیم رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

 ہیطع افر ششخب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 امعنؿ نب ریشب یک دحثی ںیم رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

     1    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ٗتیبہ ب٩ سٌیس، سٔیا٪، زہزی، ح٤یس، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، زہزی، ح٤یس ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، ٣ح٤س ب٩  :  راوی

 ن٤ٌا٪، حرضت ن٤ٌا٪ ب٩ بظیر

٩ًَِ ح٤َُِیٕس ح َوأَ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ا٢َ أَِخبََر٧َا  َٗ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٧َِبأ٧ََا ٣َُح٤َّ

٤َأ٪ بِ  ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ ٤َأ٪  ٌِ ُس ب٩ُِ ا٨ُّٟ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َو٣َُح٤َّ ٨َاُظ ٩ِ٣ٔ اٟزُّصِزٔیِّ أَِخبََرنٔي ح٤َُِیُس ب٩ُِ  ٌِ ٕ أَ٪َّ أَبَاُظ ٧ََح٠َُط ََُُل٣ّا َس٤ٔ ٩ٔ َبٔظیر

َّي اهَّللُ َتَي ا٨َّٟٔييَّ َػل أ ُى ٤َُٟٔح٤َّسٕ َٓ ِٔ َٓاِرزُِزُظ َوا٠َّٟ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َا  َٗ َٟٔسَ  ٧ََح٠َِ   ا٢َ أَل١َُّ َو َ٘ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ شُِظضُٔسُظ    

ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ، زرہی، دیمح، دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، زرہی، دیمح نب دبعارلنمح ، دمحم نب امعنؿ، رضحت امعنؿ نب ریشب ےس 

فادل ےن ہیطع افر ششخب ےس اؿ وک اکی الغؾ انعتئ ای رھپ رضحت امعنؿ نب ریشب ےک فادل امدج دختم وبنی رفاتی ےہ ہک اؿ ےک 

آہل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہےئ  اہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اےنپ ہیطع افر ششخب رپ وگاہ انبںیئ آپ یلص اہلل ہیلع ف

وک ہیطع دای ےہ؟ اوہنں ےن  واب دای ںیہن . انچہچن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سپ اس فملس ےن رفامای ای مت ےن ڑلوکں 

ہیطع وک فاسپ ےل گو افر فنصم ےک اس دحثی ےک دفااتسذ ںیہ اس فہج ےس اس دحثی ںیم ایبؿ رکےت ںیہ ہک اافلظ رافی دمحم ےک 

 ںیہ رضحت ہبیتق )رافی( ےک ںیہن ںیہ۔

، ایفسؿ، زرہی، دیمح، دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، زرہی، دیمح نب دبعارل ،نؿ، دمحم نب امعنؿ، رضحت امعنؿ نب ہبیتق نب دیعس :  رافی

 ریشب

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

  

 ہیطع افر ششخب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 دحثی ںیم رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ امعنؿ نب ریشب یک



 

 

     2    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، حارث ب٩ ٣شٜین، اب٩ ٗاس٥، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ح٤یس ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، ٣ح٤س ب٩ ن٤ٌا٪،  :  راوی

 حرضت ن٤ٌا٪ ب٩ بظیر

َِٟحا ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة َوا ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ ٣َأٟٕک  أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا  ٍُ ٠َِیطٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔیٕن ِٔقَ رُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش

ٔ أَ٪َّ أَبَاُظ أَ  ٤َأ٪ ب٩ِٔ َبٔظیر ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ ثَا٧ٔطٔ  ٤َأ٪ یَُحسِّ ٌِ ٔس ب٩ِٔ ا٨ُّٟ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َو٣َُح٤َّ ٠َِیطٔ  تَي بٔطٔ َرُسو٢َ ح٤َُِیٔس ب٩ِٔ  ًَ َّي اهَّللُ  اهَّللٔ َػل

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَل١َُّ  ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ِّي ٧ََح٠ُِ  ابِىٔي ََُُل٣ّا لَاَ٪ لٔي  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ٥َ َٗا٢َ َرُسو٢ُ  َوَس٠َّ ا٢َ  َا  َٗ َٟٔسَ  ٧ََح٠َِتُط  َو

طُ  ٌِ َٓاِرٔج  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   اهَّللٔ َػل

دمحم نب ہملس، احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، انب اہشب، دیمح نب دبعارلنمح ، دمحم نب امعنؿ، رضحت امعنؿ نب ریشب ےس رفاتی 

ےہ ہک اؿ ےک فادل امدج اؿ وک اکی دؿ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم ےل ےئگ افر اوہنں ےن رعض ای 

ڑلےک وک وطبر ہیطع ےک دای ےہ؟ )ای رصػ مت ےن اس اکی یہ ڑلےک وک ہیطع ںیم الغؾ دای ےہ؟( اس ےن ہک ںیم ےن اانپ الغؾ اس 

رعض ای ںیہن )ابیق امتؾ ڑلوکں وک ںیم ےن ھچک ںیہن دای( اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رھپ مت اےنپ اس ہیطع وک فاسپ 

 ےل گو۔

 ، انب اقمس، امکل، انب اہشب، دیمح نب دبعارل ،نؿ، دمحم نب امعنؿ، رضحت امعنؿ نب ریشبدمحم نب ہملس، احرث نب نیکسم :  رافی

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

  

 ہیطع افر ششخب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ػ اک ایبؿامعنؿ نب ریشب یک دحثی ںیم رافویں ےک االتخ

     3    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ہاط٥، وٟیس ب٩ ٣ش٥٠، اوزاعي، زہزی، ح٤یس ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، ٣ح٤س ب٩ ن٤ٌا٪، حرضت ن٤ٌا٪ ب٩  :  راوی

 بظیر

ا َٗ َِٟؤٟیُس ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َصأط٥ٕ  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ح٤َُِیٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ث٨ََا اِْلَِوَزاعٔيُّ 
٢َ َحسَّ

 َ٤ ٌِ ٕس َجاَئ بٔاب٨ِٔطٔ ا٨ُّٟ ٌِ ٤َأ٪ ب٩ِٔ َبٔظیرٕ أَ٪َّ أَبَاُظ َبٔظیَر ب٩َِ َس ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ ٤َأ٪  ٌِ ٔس ب٩ِٔ ا٨ُّٟ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ِّي َو ٔن ا٢َ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ إ َ٘ َٓ أ٪ 

ا٢َ  َا ٧ََح٠ِ  َٗ ٥َ أَل١َُّ ب٨َٔیَک ٧ََح٠َِ   ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ طُ ُ  ابِىٔي َصَذا ََُُل٣ّا لَاَ٪ لٔي  ٌِ اِرٔج َٓ ا٢َ  َٗ   

اؿ ےک  دمحم نب اہمش، ف دی نب  ملس، افزایع، زرہی، دیمح نب دبعارلنمح ، دمحم نب امعنؿ، رضحت امعنؿ نب ریشب ےس رفاتی ےہ ہک



 

 

فادل امدج ریشب نب دعس رضحت امعنؿ وک دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےل رک احرض وہےئ افر رعض ای ای روسؽ اہلل! ںیم 

ےن اےنپ اس ےٹیب وک اکی الغؾ ہیطع رک دای ےہ۔ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ےن ای اےنپ دفرسے وٹیبں وک یھب ھچک 

ؾ( دای ےہ؟ اوہنں ےن رعض ای ںیہن۔ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رھپ مت اس وک فاسپ ےل گو۔ )ینعی ارگ ششخب )الغ

 رکف(۔

 

ش

 

ش
 ج
ب

 رکان ےہ وت بس وک 

 دمحم نب اہمش، ف دی نب  ملس، افزایع، زرہی، دیمح نب دبعارل ،نؿ، دمحم نب امعنؿ، رضحت امعنؿ نب ریشب :  رافی

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

  

 ہیطع افر ششخب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 امعنؿ نب ریشب یک دحثی ںیم رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

     4    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ا٪ ب٩ سٌیس، وٟیس، اوزاعي، زہزی، ٣ح٤س ب٩ ن٤ٌا٪، ح٤یس ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، حرضت بظیر ب٩ سٌس٤ًزو ب٩ ًث :  راوی

٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَ٪َّ ٣ُحَ  ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔيِّ  َِٟؤٟیُس  ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ٤ًَِزُو ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ َس ًَِبسٔ أَِخبََر٧َا  ٤َأ٪ َوح٤َُِیَس ب٩َِ  ٌِ َس ب٩َِ ا٨ُّٟ َّ٤ 

٤َا ٌِ ٥َ بٔا٨ُّٟ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٔلَي ا٨َّٟٔييِّ َػل َُّط َجاَئ إ ٕس أ٧َ ٌِ ٔ ب٩ِٔ َس ٩ًَِ َبٔظیر ثَاُظ  ِّي ٧ََح٠ُِ  ابِىٔي اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ٕ ٔ٪ ب٩ِٔ َبٔظیر

ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َ٘ َٓ ِذتُطُ  َٔ َٔٔذُظ أَِن إِٔ٪ َرأَیَِ  أَِ٪ ت٨ُِ َٓ َٓاِرزُِزظُ  َصَذا ََُُل٣ّا  ا٢َ  َٗ ا٢َ  َا  َٗ ٥َ أَل١َُّ ب٨َٔیَک ٧ََح٠َِتُط  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َػل

رمعف نب امثعؿ نب دیعس، ف دی، افزایع، زرہی، دمحم نب امعنؿ، دیمح نب دبعارلنمح ، رضحت ریشب نب دعس ےس رفاتی ےہ ہک فہ اکی 

س ںیم رضحت امعنؿ نب ریشب وک ےل رک احرض وہےئ افر رعض ای ہک ںیم ےن رفز روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادق

اےنپ اس ےٹیب وک اکی الغؾ ششخب رک دای ےہ ارگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مکح رفامںیئ وت ںیم اےنپ اس ہیطع وک ابیق روھکں؟ آپ یلص 

 ےہ؟ اس ےن اہک ںیہن۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت مت اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ای مت ےن اےنپ امتؾ وٹیبں وک ہیطع ای

 (اس الغؾ وک اس ےس فاسپ ےل گو )ینعی سج وک مت ےن ششخب ای ےہ مت فہ ششخب فاسپ ےل گو

 رمعف نب امثعؿ نب دیعس، ف دی، افزایع، زرہی، دمحم نب امعنؿ، دیمح نب دبعارل ،نؿ، رضحت ریشب نب دعس :  رافی

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

  

 ہیطع افر ششخب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 امعنؿ نب ریشب یک دحثی ںیم رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

     5    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب، ابو ٣ٌاویہ، ہظا٦، حرضت ن٤ٌا٪ ب٩ بظیراح٤س ب٩ رح :  راوی



 

 

 ٕ ٤َأ٪ ب٩ِٔ َبٔظیر ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ  اؤَیَة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ٕب  َِٟ  أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ رَحِ ا َ٘ َٓ أَ٪َّ أَبَاُظ ٧ََح٠َطُ ٧ُِحَّل 

 ًَ َّي اهَّللُ  ُط أَِطضِٔس ا٨َّٟٔييَّ َػل ُط أ٣ُُّ َََٓکٔظَ َٟ ُط  َٟ َٔک  ََٓذََکَ ذَٟ  ٥َ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َتَي ا٨َّٟٔييَّ َػل أ َٓ ًَلَي ٣َا ٧ََح٠َِ  ابِىٔي   ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

َٟطُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ َشِظَضَس  َّي اهَّللُ   ا٨َّٟٔييُّ َػل

اؿ ےک فادل ےن اؿ وک ھچک ہیطع ےک وطر رپ انعتئ ای۔ ادمح نب رحب، اوب اعمفہی، اشہؾ، رضحت امعنؿ نب ریشب ےس رفاتی ےہ ہک 

اس رپ رضحت امعنؿ نب ریشب ےک فادل ےس اہک ہک مت ےن ریمے ےٹیب وک  و ھچک دای ےہ مت اس رپ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس ابت اک  وگاہ انب گو۔ انچہچن فہ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہےئ افر روسؽ رکمی

 کذرکہ ای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس رپ وگاہ نب اجےن وک رکمفہ ایخؽ رفامای )ویکہکن ہی قح یفلت رپ وگاہ وہان اھت(۔

 ادمح نب رحب، اوب اعمفہی، اشہؾ، رضحت امعنؿ نب ریشب :  رافی

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

  

 ہیطع افر ششخب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 امعنؿ نب ریشب یک دحثی ںیم رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

     6    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہی٥، رعوہ، حرضت بظیر٣ح٤س ب٩ ٤ٌ٣ز، ابو ًا٣ز،طٌبہ، سٌس شٌىي ابزا :  راوی

ىٔي اب٩َِ إٔبِزَ  ٌِ ٕس َش ٌِ ٩ًَِ َس َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَا٣ٔز ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ٤َز ٌِ ُس ب٩ُِ ٣َ َّطُ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َبٔظیرٕ أ٧َ َوَة  ٩ًَِ رُعِ اصٔی٥َ 

٠َِیطٔ َو  ًَ َّي اهَّللُ  َتَي ا٨َّٟٔييَّ َػل أ َٓ َٟٔسَ  ٧ََح١َ اب٨َِطُ ََُُل٣ّا  ا٢َ أَل١َُّ َو َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  أََراَز أَِ٪ ُشِظضَٔس ا٨َّٟٔييَّ َػل َٓ َس٥ََّ٠ 

َٓاِرزُِزظُ  ا٢َ  َٗ ا٢َ  َا  َٗ  ٧ََح٠َِتُط ٣ِٔث١َ َذا 

الغؾ ششخب ںیم  دمحم نب رمعم، اوب اعرم،ہبعش، دعس ینعی اربامیہ، رعفہ، رضحت ریشب ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ ڑلےک وک اکی

انعتئ ای رھپ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم فہ اس ارادہ ےس احرض وہےئ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ہک وک )اس رپ( وگاہ انبںیئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ای مت ےن امتؾ ڑلوکں وک ایس رطہقی ےس اطع ای ےہ؟ اوہنں ےن اہک

 (ںیہن۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سپ اس وک رد رک ےل )ینعی مت اس وک فہ الغؾ ہن دف

 دمحم نب رمعم، اوب اعرم،ہبعش، دعس ینعی اربامیہ، رعفہ، رضحت ریشب :  رافی

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

  

 ہیطع افر ششخب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب



 

 

 امعنؿ نب ریشب یک دحثی ںیم رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

     7    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، حبا٪، ًبساهَّلل، ہظا٦ ب٩ رعوہ، حرضت اب٩ رعوہ :  راوی

ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ َبٔظیّرا أَتَي ا٨َّٟئ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ ًَِبُس اهَّللٔ  ث٨ََا 
ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا حٔبَّاُ٪  ا٢َ َحسَّ َّي َٗ يَّ َػل

 َٗ ًَِلِیَ  ِٔلِٔخَوتٔطٔ  ا٢َ أَ َٗ ٤َاَ٪ ٧ِٔح٠َّة  ٌِ ا٢َ یَا ٧َٔييَّ اهَّللٔ ٧ََح٠ُِ  ا٨ُّٟ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َٓاِرزُِزظُ اهَّللُ  ا٢َ  َٗ  ا٢َ  َا 

دمحم نب احمت، ةحؿ، دبع اہلل، اشہؾ نب رعفہ، رضحت انب رعفہ اےنپ فادل ےس لقن رکےت ںیہ ہک اکی رفز رضحت ریشب دختم وبنی 

 وطبر ہیطع یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہےئ افر رعض ای اے اہلل یک یبن )دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس(! ںیم ےن امعنؿ وک ھچک

ےک دای ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ای مت ےن اس ےک اھبویئں )ینعی اےنپ دفرسے ڑلوکں( وک یھب ھچک دای ےہ؟ اس 

 ےن رعض ای ںیہن۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اس وک فاسپ ےل گو )ینعی ششخب ہن رکف(۔

 ہلل، اشہؾ نب رعفہ، رضحت انب رعفہدمحم نب احمت، ةحؿ، دبعا :  رافی

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

  

 ہیطع افر ششخب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 امعنؿ نب ریشب یک دحثی ںیم رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

     8    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبسا٠٤ٟک ب٩ ابي طوارب، یزیس، اب٩ زریٍ،زاؤز،طٌيي، حرضت ن٤ٌا٪ :  راوی

ا٢َ َحسَّ  َٗ  ٍٕ ث٨ََا َیزٔیُس َوصَُو اب٩ُِ ُزَریِ ا٢َ َحسَّ َٗ َوارٔٔب  ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ أَبٔي اٟظَّ ًَِبسٔ ا ُس ب٩ُِ  ٔييِّ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ ث٨ََا َزاُوزُ 

ِّي  ا٢َ اِطَضِس أَن َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ٔلَي ا٨َّٟٔييِّ َػل َٙ بٔطٔ أَبُوُظ َیِح٠ٔ٤ُُط إ ا٢َ ا٧َِل٠َ َٗ ٤َأ٪  ٌِ َذا ا٨ُّٟ َٛ ٤َاَ٪ ٩ِ٣ٔ ٣َالٔي  ٌِ ِس ٧ََح٠ُِ  ا٨ُّٟ َٗ

٤َاَ٪  ٌِ َّٟٔذی ٧ََح٠َِ  ا٨ُّٟ ا٢َ ل١َُّ ب٨َٔیَک ٧ََح٠َِ  ٣ِٔث١َ ا َٗ َذا  َٛ  َو

دبعاکلمل نب ایب وشارب، زیدی، انب زرعی،داؤد،یبعش، رضحت امعنؿ ےس رفاتی ےہ ہک اؿ ےک فادل اؿ وک وگد ںیم ےل رک  دمحم نب

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم ےل ےئگ افر رعض ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس رپ وگاہ رےیہ ہک ںیم ےن 

ےک الفں الفں زیچ دی ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ای مت ےن اےنپ امتؾ ڑلوکں وک ایس امعنؿ وک اےنپ امؽ ےس وطبر ششخب 

 دقمار ںیم ادا ای ےہ )انتج رضحت امعنؿ وک دای ےہ(؟

 دمحم نب دبعاکلمل نب ایب وشارب، زیدی، انب زرعی،داؤد،یبعش، رضحت امعنؿ :  رافی

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

  



 

 

 ہیطع افر ششخب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 امعنؿ نب ریشب یک دحثی ںیم رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

     9    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ت ن٤ٌا٪٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ًبساٟوہاب،زاؤز، ًا٣ز، حرض :  راوی

٤َأ٪ أَ٪َّ  ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ث٨ََا َزاُوزُ  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟوصَّأب  ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا ٠ًََِیطٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َّي اهَّللُ  أَبَاُظ أَتَي بٔطٔ ا٨َّٟٔييَّ َػل

 َٟ ا٢َ أَل١َُّ َو َ٘ َٓ ًَلَي ٧ُِح١ٕ ٧ََح٠َُط إٔیَّاُظ  ٥َ ُشِظضُٔس  َِٟیَص َوَس٠َّ ًَلَي َطِیٕئ أَ ََل أَِطَضُس  َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َا  َٗ ٔسَ  ٧ََح٠َِ  ٣ِٔث١َ ٣َا ٧ََح٠َِتطُ 

ََل إّٔذا َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ بَلَي  َٗ ِٟبٔرِّ َسَواّئ  َِٟیَک فٔي ا ٔ َ  أَِ٪ یَُٜو٧ُوا إ  َشُُسُّ

ؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دمحم نب ینثم، دبعاگواہب،داؤد، اعرم، رضحت امعنؿ ےس رفاتی ےہ ہک اؿ ےک فادل اؿ وک روس

انبںیئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع  دختم ںیم ےل رک ےئگ  اہک  و ھچک اوہنں ےن ششخب یک یھت اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وگاہ

ں ےن اہک ہک ںیہن۔ فآہل فملس ےن رفامای ای مت ےن اےنپ دفرسے ڑلوکں وک ایس دقمار ںیم دای ےہ انتج ہک اؿ )امعنؿ( وک دای ےہ؟ اوہن

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم اس رپ وگاہ ںیہن اتنب )افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت امعنؿ ےک فادل ےس 

رفامای( ای مت وک ہی ابت دنسپدیہ ںیہن ہک اہمترے اسھت بس ےک بس ڑلےک ااسحؿ اک اکی اسیج اعمہلم رک ں؟ اوہنں ےن  واب دای 

 ں ںیہن۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت رھپ اک ا اکؾ ہن رکف۔ویک

 دمحم نب ینثم، دبعاگواہب،داؤد، اعرم، رضحت امعنؿ :  رافی

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

  

 رہکہیطع افر ششخب ےس قلعتم ااحدثی ابم :   ابب

 امعنؿ نب ریشب یک دحثی ںیم رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

     10    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، ابو اسا٣ہ، ابو حبا٪،طٌيي، حرضت ن٤ٌا٪ ب٩ بظیر انؼاری :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٤َاُ٪ ب٩ُِ أَِخبََر٧َا ٣ُوَسي ب٩ُِ  ٌِ ثَىٔي ا٨ُّٟ ا٢َ َحسَّ َٗ ٔييِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ اَ٪  ث٨ََا أَبُو َحیَّ ا٢َ َحسَّ َٗ أَبُو أَُسا٣ََة 

ِٟتَ  ا َٓ ٤َِِٟوصَٔبةٔ ٩ِ٣ٔ ٣َأٟطٔ  ٔاب٨َِٔضا  َف ا ٌِ َِٟ  أَبَاُظ َب
َ ُط اب٨ََِة َرَواَحَة َسأ ٕ اِْلَِنَؼارٔیُّ أَ٪َّ أ٣َُّ َٟ َبٔظیر َوَصَبَضا َوی بَٔضا َس٨َّة ث٥َُّ بََسا  َٓ ُط 

ا٢َ َیا َرُسو٢َ اهَّللٔ إٔ٪َّ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َّي ُتِظضَٔس َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َِٟ   َا أَِرَضي َحً ا َ٘ َٓ ُط  اَت٠َِتىٔي َٟ َٗ  أ٦َُّ صََذا اب٨ََِة َرَواَحَة 

 َ٠ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ُط  َٟ َّٟٔذی َوَصِبُ   ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ ًَلَي ا َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ َْٟس ٔسَوی صََذا  ََٟک َو ٥َ َیا َبٔظیرُ أَ ِیطٔ َوَس٠َّ



 

 

ا٢َ َرُسو َٗ ا٢َ  َا  َٗ َّٟٔذی َوَصِبَ   ٔاب٨َِٔک َصَذا  ُض٥ِ ٣ِٔث١َ ا َٟ ُض٥ِ َوَصِبَ   َٓک٠ُُّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ ًَ َّي اهَّللُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َػل َّي اهَّللُ  ٥َ ٢ُ اهَّللٔ َػل

ًَلَي َجِورٕ  ِّي  َا أَِطَضُس  إٔن َٓ ََل ُتِظضِٔسنٔي إّٔذا  َٓ 

ومیس نب دبعارلنمح ، اوب ااسہم، اوب ةحؿ،یبعش، رضحت امعنؿ نب ریشب ااصنری ےس رفاتی ےہ ہک رضحت امعنؿ یک فادلہ  و ہک 

ڑلےک امعنؿ وک ھچک دے دف نکیل رضحت  رفاہح یک یٹیب ںیھت ےن رضحت امعنؿ ےک فادل ےس رعض ای ہک مت اےنپ امؽ ںیم ےس اؿ ےک

امعنؿ ےک فادل ےن اس ہلئسم وک اکی اسؽ کت اوتلاء ںیم ڈاےل راھک۔ رھپ وخد یہ اؿ ےک دؽ ںیم ایخؽ وہا وت اوہنں ےن ششخب یک زیچ 

 فآہل فملس رضحت امعنؿ وک دے دی۔ رضحت امعنؿ یک فادلہ ےن رعض ای ںیم ںیہن امیتن سج فتق کت مت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

وک اس ابت رپ وگاہ ہن انب گو وت رضحت امعنؿ ےک فادل ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہ رک رعض ای ای 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ڑلےک یک فادلہ ینعی رفاہح یک ڑلیک ھجم ےس ڑگھجا رک ریہ ےہ اس رپ  و ںیم ےن اس )ڑلےک( وک 

 ای ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے ریشب! ای اہمترا اس ےک العفہ افر ڑلاک یھب ےہ؟ اوہنں ےن رعض ای   ششخب

اہں۔ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ای مت ےن اؿ بس وک یھب ایس رطہقی ےس ہیطع ای ےہ سج رطہقی ےس اےنپ اس 

وہنں ےن  واب دای ںیہن۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی نس رک اراشد رفامای ک بت مت ھجم وک اس ہلئسم ںیم ڑلےک وک ہیطع ای ےہ؟ ا

 وگاہ ہن انب ویکہکن ںیم یسک ملظ رپ وگاہ ںیہن اتنب وہں۔

 ومیس نب دبعارل ،نؿ، اوب ااسہم، اوب ةحؿ،یبعش، رضحت امعنؿ نب ریشب ااصنری :  رافی

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

  

 ہیطع افر ششخب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 امعنؿ نب ریشب یک دحثی ںیم رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

     11    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٪،طٌيي، حرضت ن٤ٌا٪ابو زاؤز، شٌلي، ابو حبا :  راوی

ا٢َ  َٗ ٤َأ٪  ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ ٔييِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ث٨ََا أَبُو َحیَّاَ٪  ا٢َ َحسَّ َٗ لَي  ٌِ ث٨ََا َش ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َِِٟوصَٔبةٔ أَِخبََر٧َا أَبُو َزاُوَز  َف ا ٌِ ِّي أَبٔي َب َِٟ  أُم
َ َسأ

َّي أُِطضَٔس َرُسو٢َ اهَّللٔ َِٟ   َا أَِرَضي َحً ا َ٘ َٓ َوَصَبَضا لٔي  َتَي َرُسو٢َ اهَّللٔ  َٓ أ َٓ أََخَذ أَبٔي بَٔیٔسی َوأ٧ََا ََُُل٦ْ  َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َػل

 َ٤ِٟ َف ا ٌِ ا٢َ َیا َرُسو٢َ اهَّللٔ إٔ٪َّ أ٦َُّ َصَذا اب٨ََِة َرَواَحَة ك٠َََبِ  ٣ٔىِّي َب َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ًَِحَبضَ َػل ِس أَ َٗ ا أَِ٪ أُِطضَٔسَ  ِوصَٔبٔة َو

ََٟک اب٩ِْ  ا٢َ یَا َبٔظیرُ أَ َٗ ََل ُتِظضِٔسنٔي إّٔذا  ًَلَي َذَٟٔک  َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َا  َٗ ُط ٣ِٔث١َ ٣َا َوَصِبَ  َٟٔضَذا  َٟ َوَصِبَ   َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ َُیِرُ َصَذا 

ًَلَي َجِورٕ  ِّي  َا أَِطَضُس  إٔن َٓ 



 

 

 رفاتی ےہ ہک ریمی فادلہ مرتحہم ےن ریمے فادل امدج ےس ریمے ےیل ھچک ہیطع اوب داؤد، یلعی، اوب ةحؿ،یبعش، رضحت امعنؿ ےس

افر ششخب ےک وطر رپ اماگن۔ اس ےن ہبہ ای افر ھجم وک ھچک دانی ہااہ۔ اس فتق ریمی فادلہ ےن اہک ہک ںیم اس فتق کت رایض ںیہن وہں 

نب اجںیئ۔ اس رپ رضحت امعنؿ لقن رکےت ںیہ ہک ریمے  یگ ہک سج فتق کت اس رپ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وگاہ ہن

ای  فادل ےن ریمے اہھت ڑکپ رک ھجم وک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس المای افر اؿ دونں ںیم ڑلاک )ینعی مک رمع( اھت افر آرک رعض

ر ششخب ےک وطر رپ امگن ریہ ےہ افر اس یک وخیش افر ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ڑلےک یک فادلہ رفہح یک ڑلیک ھچک ہبہ اف

راض دنمی اس ںیم ےہ ہک ریمے ششخب رک ےن رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وگاہ نب اجںیئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

رضحت ریشب ےن رعض ای   اہں! ےہ۔ اے ریشب! ای اہمترا اس ےک العفہ وکیئ ڑلاک ںیہن ےہ؟ )ینعی ای رصػ اہمترا اکی یہ ڑلاک ےہ( 

اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے ریشب! ای مت ےن اس وک یھب ایس رطہقی ےس ہیطع دای ےہ ای ںیہن؟ اوہنں ےن رعض ای 

 ںیم ملظ یک ابت رپ وگاہ ںیہن۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ اک ا ےہ وت مت اس ہلسلس ںیم ریمی وگایہ ہن گو۔ اس ےیل ہک

 ںیہن اتنب وہں۔

 اوب داؤد، یلعی، اوب ةحؿ،یبعش، رضحت امعنؿ :  رافی

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

  

 ہیطع افر ششخب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ےک االتخػ اک ایبؿ امعنؿ نب ریشب یک دحثی ںیم رافویں

     12    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ س٠امی٪، ٣ح٤س ب٩ ًبیس، اس٤اًی١، حرضت ًا ٣ز :  راوی

ًَا٣ٔ   ٩ًَِ ٌٔی١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ًُبَِیٕس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َٗا٢َ َحسَّ  ٪َ ٕس أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٌِ ا٢َ أُِخبٔرُِت أَ٪َّ َبٔظیَر ب٩َِ َس َٗ  ٕ ز

٤َِزَة ب٨َِٔ  َرَواَحةَ  ًَ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ إٔ٪َّ ا٣َِزأَتٔي  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ًَلَي اب٨َِٔضا أَتَي َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل  َٚ  أ٣َََزِتىٔي أَِ٪ أََتَؼسَّ

ٕة َوأ٣َََزِتىٔي أَِ٪  َٗ ٤َاَ٪ بَٔؼَس ٌِ ا٢َ  نُ َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ََٟک ب٨َُوَ٪ ٔسَواُظ  ٥َ ص١َِ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ُط ا٨َّٟٔييُّ َػل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ًَلَي َذَٟٔک   أُِطضَٔسَ  

ًَلَي َجِورٕ  َََٓل ُتِظضِٔسنٔي  ا٢َ  َٗ ا٢َ  َا  َٗ ًَِلِیَ  َٟٔضَذا  ًَِلِیَتُض٥ِ ٣ِٔث١َ ٣َا أَ َ أ َٓ 

لیع، رضحت اع رم ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ریشب نب دعس روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ادمح نب امیلسؿ، دمحم نب دیبع، اامس

دختم ںیم احرض وہےئ افر رعض رکےن ےگل ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی اہیلہ رمعہ انیم رفہح یک ڑلیک یتہک ےہ ہک مت 

افر فہ یتہک ںیہ مت اس دےیئ وہےئ رپ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے ڑلےک امعنؿ ےک ےیل ھچک دصہق )ینعی ششخب( رک دف 



 

 

وک وگاہ انب گو۔ انچہچن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت ریشب ےس درایتف رفامای ای اہمترے افر یھب ڑلےک ںیہ؟ اوہنں ےن رعض 

امای ای مت ےن اؿ وک یھب ایس دقمار ںیم ششخب یک ےہ؟ اوہنں ای   اہں ریمے افر ڑلےک یھب ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رف

 ےن رعض ای ںیہن۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اس ہلسلس ںیم ھجم وک وگاہ ہن انب اس ملظ رپ۔

 ادمح نب امیلسؿ، دمحم نب دیبع، اامسلیع، رضحت اع رم :  رافی

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

  

 ہیطع افر ششخب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 امعنؿ نب ریشب یک دحثی ںیم رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

     13    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ت ًبساهَّلل ب٩ ًتبہ ب٩ ٣شٌوزاح٤س ب٩ س٠امی٪، ابو نٌی٥، زَکیا، ًا٣ز، حرض :  راوی

ثَىٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ یَّا  ث٨ََا َزََکٔ ا٢َ َحسَّ َٗ ِی٥ٕ  ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ٕ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ وز ٌُ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ًُتَِبَة ب٩ِٔ ٣َِش ًَ ي 

ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ًُتَِبَة ب٩ِٔ ح َوأ٧ََِبأ٧ََا ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ ٔييِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ یَّا  ٩ًَِ َزََکٔ ِبُس اهَّللٔ  ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ حٔبَّاُ٪ 

َّي اهَّللُ  ْس أَتَي ا٨َّٟٔييَّ َػل ا٢َ ٣َُح٤َّ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو ًَ َّي اهَّللُ  ٔلَي ا٨َّٟٔييِّ َػل وزٕ أَ٪َّ َرُجَّل َجاَئ إ ٌُ ٠َِیطٔ َو ٣َِش ًَ    ُ ِٗ ِّي َتَؼسَّ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ

ا٢َ  َٗ ًَِلِیَتُط  ٤َا أَ َٛ ًَِلِیَتُض٥ِ  ا٢َ أَ َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ َُیِرُُظ  َْٟس  ََٟک َو ا٢َ َص١ِ  َ٘ َٓ َٓاِطَضِس  ٕة  َٗ ًَلَي َجِورٕ ًَلَي ابِىٔي بَٔؼَس ا٢َ أَِطَضُس  َٗ    َا 

 دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش دختم وبنی یلص اہلل ہیلع ادمح نب امیلسؿ، اوب میعن، زرکای، اعرم، رضحت دبعاہلل نب ہبتع نب

ں فآہل فملس ںیم احرض وہا افر دمحم  و ہک فنصم ےک ااتسذ ںیہ اؿ یک رفاتی ںیم اجء اک ظفل ںیہن ےہ ہکلب ظفل آیت ذموکر ےہ افر ینعم دفون

اہلل ہیلع فآہل فملس وگاہ رںیہ۔ اس رپ آپ  ےک اکی یہ ںیہ افر اس صخش ےن آرک رعض ای ںیم ےن دای ےہ اےنپ ڑلےک وک آپ یلص

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہمترے ای افر افالد یھب ےہ؟ اوہنں ےن رعض ای   اہں ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ھجم  رفامای ای مت ےن اس وک یھب ایس رطہقی ےس ششخب یک ےہ ای ںیہن؟ اوہنں ےن رعض ای ںیہن۔ آپ یلص اہلل

 وک مت ای ملظ رپ وگاہ انبےت وہ؟

 ادمح نب امیلسؿ، اوب میعن، زرکای، اعرم، رضحت دبعاہلل نب ہبتع نب دوعسد :  رافی

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

  

  ااحدثی ابمرہکہیطع افر ششخب ےس قلعتم :   ابب

 امعنؿ نب ریشب یک دحثی ںیم رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

     14    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ًبیساهَّلل ب٩ سٌیس، یحٌي، ٓرط، ٣ش٥٠ ب٩ ػبیح، حرضت ن٤ٌا٪ ب٩ بظیر :  راوی

 ًَ ٩ًَِ َیِحٌَي  ٌٔیٕس  و٢ُ أَِخبََر٧َا ًُبَِیُس اهَّللٔ ب٩ُِ َس ُ٘ ٤َاَ٪ ب٩َِ َبٔظیرٕ َش ٌِ ُ  ا٨ُّٟ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ثَىٔي ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ ُػبَِیٕح  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ِ ٓرِٔطٕ 

َْٟس  ََٟک َو ا٢َ أَ َ٘ َٓ ًَِلا٧ٔیطٔ  ًَلَي َطِیٕئ أَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ شُِظضُٔسُظ  َّي اهَّللُ  ٔلَي ا٨َّٟٔييِّ َػل َّٕ َذَصَب بٔي أَبٔي إ ٥ِ َوَػ ٌَ ا٢َ َن َٗ َُیِرُُظ  طٔ   ِّٔ َٜ ٔ ٔ ب بَٔیٔسظ

یَِ  بَِی٨َُض٥ِ  َذا أ ََا َسوَّ َٛ  ٍَ  أَِج٤َ

دیبع اہلل نب دیعس، ییحی، رطف،  ملس نب حیبص، رضحت امعنؿ نب ریشب ےس رفاتی ےہ ہک ھجم وک ریمے فادل رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

اہ انب ںیل  و ہک ھجم وک دای اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم ےل ےئگ  اہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس رپ وگ

فآہل فملس ےن رفامای ای اس ےک العفہ اہمترے وکیئ افر ڑلاک یھب ےہ؟ اس ےن رعض ای   اہں! ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 ر دفرسے وک ہن دانی ملظ ےہ(۔اہھت ےس ااشرہ رکےت وہےئ رفامای امتؾ ڑلوکں وک ربارب رانھک ہاےیہ۔ )اکی ڑلےک وک دانی اف

 دیبعاہلل نب دیعس، ییحی، رطف،  ملس نب حیبص، رضحت امعنؿ نب ریشب :  رافی

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

  

 ہیطع افر ششخب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

  رافویں ےک االتخػ اک ایبؿامعنؿ نب ریشب یک دحثی ںیم

     15    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، حبا٪، ًبساهَّلل، ٓرط، ٣ش٥٠ ب٩ ػبیح، حرضت ن٤ٌا٪ ب٩ بظیر :  راوی

ًَِبُس اهَّللٔ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا حٔبَّاُ٪  َٗ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ  و٢ُ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ُ٘ ٤َاَ٪ َش ٌِ ُ  ا٨ُّٟ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ ٣ُِش٥ٔٔ٠ ب٩ِٔ ُػبَِیٕح  ٩ًَِ ٓرِٔطٕ 

ًَِل  ٕة أَ ٔلیَّ ًَ ًَلَي  ٥َ ُشِظضُٔسُظ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٔلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َٙ بٔي أَبٔي إ ا٢َ َوصَُو َیِدُلُب ا٧َِل٠َ َٗ ََٟک ب٨َُوَ٪ ٔسَواُظ  ا٢َ َص١ِ  َ٘ َٓ ا٧ٔیَضا 

 ٥ِ ٌَ ا٢َ َسوِّ بَِی٨َُض٥ِ  َن َٗ 

دمحم نب احمت، ةحؿ، دبع اہلل، رطف،  ملس نب حیبص، رضحت امعنؿ نب ریشب ےس رفاتی ےہ افر فہ ہبطخ دے رےہ ےھت اوہنں ےن لقن 

 رفامای ہک ریمے فادل اصبح ھجم وک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم ےل ےئگ  اہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

ریما  فآہل فملس وک اےنپ ہیطع رپ ) و ہک اوہنں ےن ھجم وک دای اھت( اس رپ وگاہ انبےئ افر فہ ہیطع ریمے فادل ےن ھجم وک دای اھت افر ھجم رپ

رے افر ابپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وگاہ انبان ہااتہ اھت۔ انچہچن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریمے فادل ےس رفامای ای اہمت

 ےٹیب یھب ںیہ؟ فادل ےن اہک   اہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت بس ےک اسھت رباربی افر ااصنػ اک اعمہلم رکف۔

 دمحم نب احمت، ةحؿ، دبعاہلل، رطف،  ملس نب حیبص، رضحت امعنؿ نب ریشب :  رافی

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



 

 

  

 ہیطع افر ششخب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 امعنؿ نب ریشب یک دحثی ںیم رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

     16    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ہ٠ب، حرضت جابز ب٩ ٣ـ١ٔشٌ٘وب ب٩ سٔیا٪، س٠امی٪ ب٩ رحب، ح٤از ب٩ زیس،جابز ب٩ ٣ٔـ١ ب٩  :  راوی

٩ًَِ َحاجٔ  ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٕب  ُ٪ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ا٢َ َحسَّ َٗ َیاَ٪  ِٔ وُب ب٩ُِ ُس ُ٘ ٌِ ١ٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا َش َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ٔب ب٩ِٔ ا

ا٢َ  َٗ ٕ یَِدُلُب  ٤َاَ٪ ب٩َِ َبٔظیر ٌِ ُ  ا٨ُّٟ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٤َُِٟض٠َّٔب  ًِسُٟٔوا بَیَِن  ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ

ًِسُٟٔوا بَیَِن أَب٨َِائ٥ُِٜٔ   أَب٨َِائ٥ُِٜٔ ا

ل ےس رمفی ےہ فہ اےنپ فادل ےس 
ف

 

مض

وقعیب نب ایفسؿ، امیلسؿ نب رحب،  ،ند نب زدی،اجرب نب لضفم نب بلہم، رضحت اجرب نب 

ؿ نب ریشب ےس ہبطخ ےک دفراؿ ہک  ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت گوگ افالد ےک رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن امعن

 ہلسلس ںیم ااصنػ ےس اکؾ گو۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایس رطہقی ےس دف رمہبت رفامای۔

لوقعیب نب ایفسؿ، امیلسؿ نب رحب،  ،ند نب زدی،اجرب نب لضفم نب بلہم، رضحت اج :  رافی
ف

 

مض

 رب نب 

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

  

 ہبہ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک : ابب

 رتشمہک زیچ ںیم ہبہ رکےن اک ایبؿ

 ہبہ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 رتشمہک زیچ ںیم ہبہ رکےن اک ایبؿ

     17    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ یزیس، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ٣ح٤س ب٩ اسحاٚ، حرضت ٤ًزو ب٩ طٌیب :  راوی

ٔس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَٔسٓیٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ِزُو ب٩ُِ َیزٔیَس  ًَ ٔ أَِخبََر٧َا  ٤ِز ًَ  ٩ًَِ  َٙ ِیٕب ب٩ِٔ إِٔسَح ٌَ و ب٩ِٔ ُط

ُِٓس َصَوازَٔ٪  ٥َ إٔذِ أََتِتُط َو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٨َّا ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ُٛ ا٢َ  َٗ  ٔ ظ ٩ًَِ َجسِّ ًَٔظیَرْة ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َّا أَِػ١ْ َو ُس إ٧ٔ اُٟوا یَا ٣َُح٤َّ َ٘ َٓ  



 

 

 َٓ ٠َِیَک  ًَ َِٟبََلٔئ ٣َا  َا یَِدفَي  ِس ٧َز٢ََ ب٨َٔا ٩ِ٣ٔ ا َٗ ا٢َ اِخَتاُروا ٩ِ٣ٔ أ٣ََِوال٥ُِٜٔ أَِو ٩ِ٣ٔ نَٔشائ٥ُِٜٔ َو َ٘ َٓ ٠َِیَک  ًَ ٠ًََِی٨َا ٩٣ََّ اهَّللُ  ا٣ِنُِن 

ا َ٘ َٓ ِس َخیَّرَِت٨َا بَیَِن أَِحَشاب٨َٔا َوأ٣ََِوا٨َٟٔا ب١َِ ٧َِدَتاُر نَٔشائ٨ََا َوأَب٨َِائ٨ََا  َٗ اُٟوا  َ٘ َٓ َّي اهَّللُ َوأَب٨َِائ٥ُِٜٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل  

َّا َنِشتَ  وُٟوا إ٧ٔ ُ٘ َٓ و٣ُوا  ُ٘ َٓ ِضَز  َٓإَٔذا َػ٠َِّیُ  اٟوُّ ُضَو َل٥ُِٜ  َٓ ٠ٔٔب  ٤ُِٟلَّ ًَِبسٔ ا ا ٣َا لَاَ٪ لٔي َؤَٟبىٔي  ٨٣ٔٔیَن أَِو أ٣ََّ ِْ ٤ُِٟ ًَلَي ا ٌٔیُن بَٔزُسو٢ٔ اهَّللٔ 

ا َػ  َّ٤٠َ َٓ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔیَن فٔي نَٔشائ٨َٔا َوأَب٨َِائ٨َٔا  ٤َا لَاَ٪ لٔي ا َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ اُٟوا َذَٟٔک  َ٘ َٓ ا٣ُوا  َٗ ِضَز  ٠َِّوا اٟوُّ

َّي اهَّللُ ُضَو َٟٔزُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َٓ ٨َا  َٟ ٤َُِٟضأجزُوَ٪ َو٣َا لَاَ٪  ا٢َ ا َ٘ َٓ ُضَو َل٥ُِٜ  َٓ ٠ٔٔب  ٤ُِٟلَّ ِبٔس ا ًَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ  َؤَٟبىٔي  َِٟ  اِْلَِنَؼاُر ٣َا ًَ ا َٗ ٥َ َو

ا أ٧ََا َوب٨َُو  َُ ب٩ُِ َحابٕٔص أ٣ََّ ا٢َ اِْلَِِقَ َ٘ َٓ  ٥َ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ُضَو َٟٔزُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َٓ ٨ََٟا  ا لَاَ٪  ا٢َ ًَُیِی٨َُة ب٩ُِ حِٔؼ٩ٕ أ٣ََّ َٗ ََل َو َٓ َت٤ٔی٥ٕ 

بَّا ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ ََل َو َٓ زَاَرَة  َٓ ُضَو أ٧ََا َوب٨َُو  َٓ ٨ََٟا  َذبَِ  ٣َا لَاَ٪  َٛ اُٟوا  َ٘ َٓ ا٣َِ  ب٨َُو ُس٠َِی٥ٕ  َ٘ َٓ ََل  َٓ ا أ٧ََا َوب٨َُو ُس٠َِی٥ٕ  ُض ب٩ُِ ٣ٔزَِزإض أ٣ََّ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَا أَیَُّضا اٟ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٠ًََِیض٥ِٔ نَٔشائَُض٥ِ َوأَب٨َِائَُض٥ِ ٨َّاُض ُرزُّ َٟٔزُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل وا 

 َ٠ًَ ًَزَّ َوَج١َّ  ٔٔیئُُط اهَّللُ  ٢ٔ َطِیٕئ ُش ائَٔف ٩ِ٣ٔ أَوَّ ٠َُط ٔس ُّ ََفَ َٓ ِیٔئ بَٔظِیٕئ  َٔ ِٟ َک ٩ِ٣ٔ َصَذا ا ٩ِ٤َ َت٤َشَّ ِی٨َا َوَرَٛٔب َراح٠ََٔتُط َوَرَٛٔب َٓ

َِٟحئُوظُ  َ أ َٓ ِیَئ٨َا  َٓ ٠َِی٨َا  ًَ ٔش٥ِ  ِٗ ِو أَ٪َّ َل٥ُِٜ َطحَ  ا٨َّٟاُض ا َٟ ََٓواهَّللٔ  ًَلَيَّ رَٔزائٔي  ا٢َ یَا أَیَُّضا ا٨َّٟاُض ُرزُّوا  َ٘ َٓ ِ  رَٔزائَطُ  َٔ َدٔل َٓ ٔلَي َطَحزَةٕ  زَ إ

 َٓ ٌٔیّرا  ُذوبّا ث٥َُّ أَتَي َب َٛ ِونٔي بَدٔیَّل َو َا َجَبا٧ّا َو َا  َ٘ ٥َِٟ َت٠ِ ٠َِی٥ُِٜ ث٥َُّ  ًَ َش٤ُِتطُ  َٗ ٤ّا  ٌَ َ تَٔضا٣ََة َن ِیطٔ أ ٌَ َخَذ ٩ِ٣ٔ َس٨َا٣ٔطٔ َوبََزّة بَیَِن أُِػبُ

 ٔ ا٦َ إ َ٘ َٓ ُِٟد٤ُُص ٣َزِزُوْز ٓٔی٥ُِٜ  ٔ إ ٔاَّ ُخ٤ُْص َوا ِیٔئ َطِیْئ َو َا َصٔذظ َٔ ِٟ َِٟیَص لٔي ٩ِ٣ٔ ا َّطُ  و٢ُ َصا إ٧ٔ ُ٘ ا٢َ ث٥َُّ َش َ٘ َٓ  ٕ ز ٌِ َِٟیطٔ َرُج١ْ بُٜٔبَّٕة ٩ِ٣ٔ َط

 ُ ا٢َ أََوب٠ََ َیا َرُسو٢َ اهَّللٔ أََخِذُت َصٔذظٔ ْٔل َ٘ َٓ ََٟک  ُضَو  َٓ ٠ٔٔب  ٤ُِٟلَّ ِبٔس ا ًَ ا ٣َا لَاَ٪ لٔي َؤَٟبىٔي  ا٢َ أ٣ََّ َ٘ َٓ ٌٔیرٕ لٔي  ًََة َب ِ  ِػ٠َٔح بَٔضا بَزَِز َِ

٠ُو٢َ یَ  ُِ ِٟ إٔ٪َّ ا َٓ ٤َِٟدٔیَم  ِٟدَٔیاَن َوا ا٢َ یَا أَیَُّضا ا٨َّٟاُض أَزُّوا ا َٗ ٨ََبَذَصا َو َٓ َََٓل أََرَب لٔي ٓٔیَضا  ًَاّرا َوَط٨َاّرا َصٔذظٔ  ًَلَي أَص٠ِٔطٔ  ُٜوُ٪ 

َِٟ٘ٔیا٣َةٔ   َیِو٦َ ا

رمعف نب زیدی،  ،ند نب ہملس، دمحم نب ااحسؼ، رضحت رمعف نب بیعش ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رفامای اوہنں ےن اےنپ فادل امدج ےس 

آہل فملس ےس زندکی ےھت۔ سج فتق )ہلیبق( ہک  اوہنں ےن اےنپ دادا ےس ہک  اوہنں ےن اےنپ دادا ےس اہک مہ آپ یلص اہلل ہیلع ف

وہازؿ ےک امندنئے احرض وہےئ ےھت افر ےنہک ےگل ہک اے دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! مہ گوگ بس ےک بس اکی یہ الص افر 

اظرہ ےہ۔  اکی یہ اخدناؿ ےک رفد ںیہ افر مہ گووگں رپ  و یھب آتف افر تبیصم انزؽ وہیت ےہ فہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ گووگں ےک اسھت ااسحؿ رفامںیئ۔ دخافدن دقفس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ ااسحؿ رفامےئ۔ آپ 

ض یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت دف زیچفں ںیم ےس اکی زیچ ا رایر رکف ای مت دفتل ےل ای مت اینپ وعرت وک ڑھچا گو۔ اوہنں ےن رع

  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ وک ا رایر دای امہری امتؾ یک امتؾ وخاشہ ینعی وعرںیت افر امؽ ںیم مہ دفونں ںیم ےس ا رایر رکےتای



 

 

 ںیہ اینپ وعروتں افر وچبں وک )ینعی ریخ ارگ امؽ دفتل احلص ہن وہ ےکس وت ہن یہس امہری وعرںیت افر ےچب لم اجںیئ( روسؽ رکمی یلص اہلل

 فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج دقر ریما افر دبعا بلطم یک افالد اک ہصح ےہ )امؽ تمینغ ںیم ےس  و عاشع اھت( فہ ںیم مت وک دے ہیلع

اکچ نکیل سج فتق ںیم امنز رہظ ادا رکفں وت مت بس ڑھکے روہ افر اس رطہقی ےس وہک ہک مہ گوگ دمد ہا ےت ںیہ روسؽ رکمی یلص 

ببس امتؾ ومنینم ےس ای املسمونں ےس اینپ وعروتں افر امؽ ںیم۔ رافی لقن رکےت ںیہ ہک سج فتق گوگ  اہلل ہیلع فآہل فملس ےک

امنز ےس افرغ وہےئ وت فہ امندنئے ڑھکے وہ ےئگ افر اؿ امندنئفں ےن فہ یہ ابت یہک رھپ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

د اک ہصح ےہ فہ اہمترے فاےطس ےہ۔ ہی ابت نس رک اہمرجنی ےن یھب یہی اہک اس رپ ارقع اراشد رفامای  و ھچک ریما افر دبعا بلطم یک افال

نب احسب ےن اہک مہ افر ہلیبق ینب میمت دفونں اس ابت ںیم اشلم ںیہن وہےئ افر رضحت ہنییع نب نیصح ےن اہک مہ افر ہلیبق ونب رفازہ 

ت ابعس نب رمفاس ےن ایس رطح ےس اہک افر اےنپ اسھت ہلیبق ینب ےک گوگ دفونں ےک دفونں اس ابت اک ارقار ںیہن رکےت افر رضح

میلس ےک گووگں وک اشلم ای سج فتق اوہنں ےن دحیلعیگ یک ابت یہک وت ہلیبق ینب میلس ےن اس یک ابت رپ ااکنر رک دای افر اہک ہک مت ےن 

 فآہل فملس ےک فاےطس ےہ رھپ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع وھجٹ وبال ےہ افر امہرا  و ھچک یھب ےہ فہ امتؾ اک امتؾ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

فآہل فملس ےن اراشد رفامای اے گووگ! مت گوگ اؿ یک وخانیت افر وچبں وک فاسپ رک دف افر  و صخش تفم ہن دانی ہاےہ وت ںیم اس ےک 

س ےن اطع رفامےئ )ینعی اؿ وخانیت افر فاےطس فدعہ رک ا وہں ہک اس وک ھچ افٹن دےیئ اجںیئ اس امؽ ںیم ےس  و ہک ےلہپ دخافدن دقف

وچبں ںیم  و اس اک ہصح اھت اس ےک وعض( ہی رفام رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وسار وہ ےئگ افٹن رپ۔ نکیل گوگ آپ یلص اہلل ہیلع 

د ں افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل  فآہل فملس ےک ےھچیپ یہ رہ ےئگ افر ےنہک اگل فاہ فاہ مہ گووگں اک امؽ تمینغ امہرے یہ درایمؿ میسقت رفام

فملس وک ہارفں رطػ ےس ریھگ رک اکی درتخ یک اجبن ےل ےئگ۔ فاہں رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ہادر ابمرک درتخ ےس 

)لگنج( ےک  دحیلعہ وہ رک اگل وہیئگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے گووگ! ھجم وک ریمی ہادر ااھٹ دف دخا یک مسق ارگ اہتہم

 دروتخں ےک ربارب یھب اجونر وہں وت مت گووگں رپ اؿ وک میسقت رک دفں رھپ مت گوگ ھجم وک وجنکس افر لیخب ںیہن رقار دف ےگ افر ہن یہ ھجم

وک زبدؽ رقار دف ےگ افر ہن یہ ریمے الخػ رکف ےگ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی افٹن ےک زندکی رشتفی الےئ افر آپ 

ی ںیم ےس یلص 

ے

فب

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس یک تشپ ےک ابؽ اےنپ اہھت یک یکٹچ ںیم ےل ےیل رھپ رفامےن ےگل ہک مت گوگ نس گو ںیم اس 

ھچک یھب ںیہن اتیل رگم اپوچناں ہصح افر فہ اپوچناں ہصح یھب گوٹ رک مت گووگں ےک یہ رخہچ ںیم آاجےئ اگ۔ ہی ابت نس رک اکی صخش 

ہل فملس ےک زندکی آرک ڑھکا وہایگ افر اس ےک اپس اکی اھچگ اھت ابگوں اک افر اس ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع آپ یلص اہلل ہیلع فآ

فآہل فملس! ںیم ےن یہ ہی زیچ یل ےہ  اہک ںیم اس زیچ ےس اےنپ افٹن یک یلمک درتس رک وکسں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ر دبعا بلطم یک افالد ےک فاےطس ےہ سب فہ اہمتری ےہ۔ اس رپ اس صخش ےن رعض ای سج اراشد رفامای  و شء ریمے فاےطس اف

فتق ہی اعمہلم اس دح وک چنہپ ایگ اب اس یک ھجم وک وکیئ رضفرت ںیہن ےہ افر رھپ اس ےن فہ ابگوں اک اھچگ کنیھپ ڈاال۔ رافی ایبؿ رک ا 



 

 

امای افر گووگں وک مکح رفامای )ارگ یسک ےن( وسیئ افر داھ ہ ےل ایل وہ وت فہ یھب ےہ ہک رھپ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رف

 اس میسقت ںیم دالخ رکف ویکہکن تمینغ ےک امؽ ںیم وچری رشؾ افر بیع وہاگ وچری رکےن فاےل صخش ےک فاےطس ایقتم ےک دؿ۔

 رمعف نب زیدی،  ،ند نب ہملس، دمحم نب ااحسؼ، رضحت رمعف نب بیعش :  رافی

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

  

 ارگ فادلہ اےنپ ڑلےک وک ہبہ رکےن ےک دعب ہبہ فاسپ ےل ےل؟

 ہبہ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ارگ فادلہ اےنپ ڑلےک وک ہبہ رکےن ےک دعب ہبہ فاسپ ےل ےل؟

     18    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ حٔؽ، ابزاہی٥، سٌیس ب٩ ابي رعوبہ، ٤ًزو ب٩ طٌیب :  راوی

 ٩ًَِ وبََة  ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَبٔي رَعُ ٩ًَِ َس ثَىٔي إٔبَِزاصٔی٥ُ 
ا٢َ َحسَّ َٗ ثَىٔي أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ِٕٔؽ  ٔ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح ٤ِز ًَ  ٩ًَِ ٕ اِْلَِحَو٢ٔ  و ب٩ِٔ ًَا٣ٔز

 َ ٍُ أََحْس فٔي صٔب ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َا َیزِٔج ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  ٔ ظ ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ ائُٔس ُط ٌَ ِٟ َٟٔسظٔ َوا تٔطٔ إ ٔاَّ َوأْٟس ٩ِ٣ٔ َو

ِیئٔطٔ  َٗ ائٔٔس فٔي  ٌَ ِٟ  فٔي صٔبَتٔطٔ لَا

ہب، رمعف نب بیعش وکیئ صخش یسک وک وکیئ شء ہبہ رکےن ےک دعب اس وک فاسپ ہن ےل رگم ابپ نب ایب رعف ادمح نب صفح، اربامیہ، دیعس

اےنپ ےٹیب وک ارگ دےنی ےک دعب فاسپ ےل ےل وت اس ںیم وکیئ رحج ںیہن ےہ اس ےیل ہک ہبہ یک وہیئ شء فاسپ ےنیل فاال صخش ےق رک 

 ےک اس وک ہاےنٹ فاال ےہ۔

  نب ایب رعفہب، رمعف نب بیعشادمح نب صفح، اربامیہ، دیعس :  رافی

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

  

 ہبہ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ارگ فادلہ اےنپ ڑلےک وک ہبہ رکےن ےک دعب ہبہ فاسپ ےل ےل؟

     19    یثحس                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، اب٩ ابي ًسی، حشین، ٤ًزو ب٩ طٌیب، كاؤض، اب٩ ٤ًز، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

ا٢َ حَ  َٗ ِیٕب  ٌَ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ُط  ٩ًَِ ٩ًَِ حَُشیِٕن  ًَٔسٓیٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ي 
٤َُِٟثىَّ ُس ب٩ُِ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ثَىٔي كَاُوْض   سَّ



 

 

ٔلي ٌِ ا٢َ  َا َیٔح١ُّ َٟٔزُج١ٕ شُ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ٔلَي ا٨َّٟٔييِّ َػل َِٟحسٔیَث إ أ٪ ا ٌَ َٓ ًَبَّإض یَزِ َِٟوأَٟس  َواب٩ِٔ  ٍُ ٓٔیَضا إ ٔاَّ ا ّة ث٥َُّ یَزِٔج ًَٔلیَّ

ٍُ ٓٔیضَ  ّة ث٥َُّ یَزِٔج ٔلیَّ ًَ ٔلي  ٌِ َّٟٔذی ُش ََٟسُظ َو٣ََث١ُ ا ٔلي َو ٌِ ِیئٔطٔ ٓامَٔی ُش َٗ ًَاَز فٔي  اَئ ث٥َُّ  َٗ  ٍَ ٔ َّي إَٔذا َطب ِٟک٠َِٔب أَل١ََ َحً ٤ََث١ٔ ا َٛ  ا 

دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، نیسح، رمعف نب بیعش، ساؤس، انب رمع، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

ہبہ رکےن ےک دعب فہ شء فاسپ ےل ےل نکیل فادل اےنپ ڑلےک وک  فآہل فملس ےن اراشد رفامای یسک صخش وک ہی ابت اجزئ ںیہن ےہ ہک فہ

وکیئ شء ہبہ رک ےن ےک دعب فاسپ ےل ےل وت درتس ےہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہبہ رکےن ےک دعب اس وک 

اک ٹیپ رھب اج ا ےہ وت فہ ےق رک داتی ےہ فاسپ ےنیل یک ایسی اثمؽ ےہ ہک سج رطہقی ےس وکیئ اتک اھکےئ الچ اج ا ےہ نکیل سج فتق اس 

 رھپ فہ اینپ ےق وک فاسپ رک ےل۔

 دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، نیسح، رمعف نب بیعش، ساؤس، انب رمع، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 قلعتم ااحدثی ابمرہک ہبہ ےس :   ابب

 ارگ فادلہ اےنپ ڑلےک وک ہبہ رکےن ےک دعب ہبہ فاسپ ےل ےل؟

     20    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل خ٨٠طي ٣٘سسي ا٤ٟ٘سسي، ابوسٌیس، ٣ولي بىي ہاط٥، وہب، اب٩ كاؤض، اب٩ ًباض :  راوی

ُس ب٩ُِ  ا٢َ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ٩ًَِ ُوَصِیٕب  ٌٔیٕس َوصَُو ٣َِولَي بَىٔي َصأط٥ٕ  ث٨ََا أَبُو َس ا٢َ َحسَّ َٗ ٔسٔسيُّ  ِ٘ ٤َِٟ َِٟد٨ِ٠َطٔيُّ ا ِبٔس اهَّللٔ ا ث٨ََا اب٩ُِ ًَ َحسَّ

ائُٔس  ٌَ ِٟ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  وزُ فٔي  كَاُوٕض  ٌُ ِٟک٠َِٔب َش٘ٔیُئ ث٥َُّ َش فٔي صٔبَتٔطٔ لَا

ِیئٔطٔ  َٗ 

 ی دقمیس ادقملیس، اوبدیعس، ومیل ینب اہمش، فبہ، انب ساؤس، انب ابعس رتہمج اسہقب دحثی اسیج ےہ۔
ج

 

لب

 

خ

 دمحم نب دبعاہلل 

 ی دقمیس ادقملیس، اوبدیعس، ومیل ینب اہمش، فبہ، انب ساؤس،  :  رافی
ج

 

لب

 

خ

 انب ابعسدمحم نب دبعاہلل 

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

  

 ہبہ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ارگ فادلہ اےنپ ڑلےک وک ہبہ رکےن ےک دعب ہبہ فاسپ ےل ےل؟

     21    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، حبا٪، ًبساهَّلل ابزاہی٥ ب٩ ٧آٍ، حش٩ ب٩ ٣ش٥٠، حرضت كاؤض :  راوی



 

 

 ٍٕ ٔ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ ٧َآ ِبُس اهَّللٔ  ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ث٨ََا حٔبَّاُ٪  ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ  ٩ًَِ كَاُوٕض أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َِٟحَش٩ٔ ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ٩ًَِ ا

ا٢َ َرُسو٢ُ  َٗ ا٢َ  َٗ ٔ َٟٔسظ ٍَ ٓٔیَضا إ ٔاَّ ٩ِ٣ٔ َو ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َا َیٔح١ُّ ْٔلََحٕس أَِ٪ یََضَب صَٔبّة ث٥َُّ َیزِٔج ًَ َّي اهَّللُ  ٨ُِ  اهَّللٔ َػل ُٛ ا٢َ كَاُوْض  َٗ

١َ ذَ  ٌَ َٓ  ٩ِ٤َ َٓ ا٢َ  َٗ ُط ٣ََثَّل  َٟ َب  َّطُ ََضَ ٥ِ٠َ ٧َِسرٔ أ٧َ َٓ ِیئٔطٔ  َٗ ًَائْٔس فٔي  ٍُ َوأ٧ََا َػِٔیْر  ِٟک٠َِٔب َیأِل١ُُ ث٥َُّ َش٘ٔیُئ ث٥َُّ أَِس٤َ ٤ََث١ٔ ا َٛ ٤ََث٠ُُط  َٓ َٟٔک 

ِیئٔطٔ  َٗ وزُ فٔي  ٌُ  َش

دمحم نب احمت، ةحؿ، دبعاہلل اربامیہ نب انعف، نسح نب  ملس، رضحت ساؤس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ہبہ رکے افر ہبہ رکےن ےک دعب اس وک فاسپ ےل العفہ فادل ےک فہ اےنپ ےن اراشد رفامای یسک صخش ےک فاےطس ہی ابت اجزئ ںیہن ےہ ہک

ڑلےک وک ہبہ رکےن ےک دعب اس وک فاسپ ےل اتکس ےہ۔ افر رضحت ساؤس لقن رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ہی ابت ینس یھت افر ںیم اؿ 

دعب اس وک وخد فاسپ انیل اھت( افر انولعمؾ آپ یلص اہلل ہیلع دونں مک رمع اھت افر فہ ہلمج ںیم ےن ہک  اھت فہ ہلمج اھت )ینعی اینپ ےق رک ےن ےک 

فآہل فملس ےن ہی اثمؽ اس صخش ےک فاےطس ایبؿ رفامیئ یھت ای ںیہن افر فہ ہی ےہ رھپ  و صخش ہی اکؾ رکے اس یک اثمؽ ےتک یک رطح 

 ےہ  و ہک اھک ا ےہ افر رھپ ےق رک داتی ےہ افر رھپ اس ےق وک اھک اتیل ےہ۔

  نب احمت، ةحؿ، دبعاہلل اربامیہ نب انعف، نسح نب  ملس، رضحت ساؤسدمحم :  رافی

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

  

 رضحت دبعاہلل نب ابعس یک رفاتی ںیم االتخػ

 ہبہ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 فاتی ںیم االتخػرضحت دبعاہلل نب ابعس یک ر

     22    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ خاٟس، ٤ًز، اوزاعي، ٣ح٤س ب٩ ًلي ب٩ حش٩، سٌیس ب٩ ٣شیب، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

ثَىٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔيِّ  ث٨ََا ٤ًَُزُ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیُس ب٩ُِ أَِخبََر٧َا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َخأٟٕس  ثَىٔي َس ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٔيِّ ب٩ِٔ حَُشیِٕن  ُس ب٩ُِ  ي ٣َُح٤َّ

٥َ ٣َثَ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ  ثَىٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟشیَّٔب  تٔطٔ ا َٗ ٍُ فٔي َػَس َّٟٔذی َیزِٔج ١ُ ا

 ٍُ ِٟک٠َِٔب َیزِٔج ٤ََث١ٔ ا َیأِل٠ُُطُ  َٛ َٓ ِیئٔطٔ  َٗ  فٔي 

ومحمد نب اخدل، رمع، افزایع، دمحم نب یلع نب نسح، دیعس نب بیسم، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

وک الگ  فآہل فملس ےن اراشد رفامای دصہق ریخات رکےن ےک دعب اس وک فاسپ ےنیل فاال صخش ےتک یک امدنن ےہ اس ےیل ہک اتک اےنپ اھکےن



 

 

 داتی ےہ رھپ اس وک اھک ا ےہ۔

 ومحمد نب اخدل، رمع، افزایع، دمحم نب یلع نب نسح، دیعس نب بیسم، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 ہبہ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 نب ابعس یک رفاتی ںیم االتخػ رضحت دبعاہلل

     23    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ًبساٟؼ٤س، رحب، اب٩ طساز، یهي، اب٩ ابي ٛثیر، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٤ًز، اوزاعي، ٣ح٤س ب٩ ًلي  :  راوی

 ب٩ حشین ب٩ ٓاك٤ہ ب٨  رسو٢ ػلي اهَّلل ٠ًیہ وس٥٠، حرضت اب٩ ًباض

ا٢َ َحسَّ  َٗ ازٕ  ْب َوصَُو اب٩ُِ َطسَّ ث٨ََا رَحِ ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َسٔ  ِبُس اٟؼَّ ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٕ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ثٔیر َٛ ثَىٔي َیِحٌَي صَُو اب٩ُِ أَبٔي 

َس ب٩َِ  ٤ِزٕو صَُو اِْلَِوَزاعٔيُّ أَ٪َّ ٣َُح٤َّ ًَ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ًَ ثَىٔي 
ا٢َ َحسَّ َّي اهَّللُ  َٗ َٓاك٤ََٔة ب٨ِٔٔ  َرٔسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ًَلٔيِّ ب٩ِٔ حَُشیِٔن ب٩ِٔ 

٠ًََِیطٔ َوَس  َّي اهَّللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٔب  ٤َُِٟشیَّ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ثَطُ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ ًَ ُٚ َّٟٔذی یََتَؼسَّ ا٢َ ٣ََث١ُ ا َٗ  ٥ََّ٠

 ُ ٔة ث َٗ َس أَل٠ََطُ بٔاٟؼَّ َٓ ِیئٔطٔ  َٗ ًَاَز فٔي  اَئ ث٥َُّ  َٗ ِٟک٠َِٔب  ٤ََث١ٔ ا َٛ ٍُ ٓٔیَضا   ٥َّ َیزِٔج

ااحسؼ نب وصنمر، دبعادمصل، رحب، انب دشاد، یحی، انب ایب ریثک، دبعارلنمح نب رمع، افزایع، دمحم نب یلع نب نیسح نب افہمط تنب 

وسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و صخش دصہق روسؽ یلص اہلل ہیلع فملس، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ر

 رک ےک اس وک فاسپ اتیل ےہ وت اس یک ایسی اثمؽ ےہ ہک یسیج ےتک یک اثمؽ ےہ  و ہک )ےلہپ( ےق رک ا ےہ رھپ اس وک اھک اتیل ےہ۔

نب رمع، افزایع، دمحم نب یلع نب نیسح نب  ااحسؼ نب وصنمر، دبعادمصل، رحب، انب دشاد، یحی، انب ایب ریثک، دبعارل ،نؿ :  رافی

 افہمط تنب روسؽ یلص اہلل ہیلع فملس، رضحت انب ابعس

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

  

 ہبہ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 رضحت دبعاہلل نب ابعس یک رفاتی ںیم االتخػ

     24    حسیث                               ج٠س سو٦  :  سج٠

ہیث٥ ب٩ ٣زوا٪ ب٩ ہیث٥ ب٩ ٤ًزا٪، ٣ح٤س، اب٩ بکار ب٩ بَل٢، یحٌي، اوزاعي، ٣ح٤س ب٩ ًلي ب٩ حشین، سٌیس ب٩  :  راوی

 ٣شیب، حرضت ًبساهَّلل ب٩ ًباض



 

 

َِٟضِیَث٥ٔ ب٩ِٔ ًٔ  َِٟضِیَث٥ُ ب٩ُِ ٣َزَِواَ٪ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ا ث٨ََا َیِحٌَي  ا٢َ َحسَّ َٗ َّارٔ ب٩ِٔ بََٔل٢ٕ  ْس َوصَُو اب٩ُِ بَک ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َِزاَ٪ 

ًَِبٔس اهَّللٔ بِ   ٩ًَِ ٔب  ٤َُِٟشیَّ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ثَُط  ُِٟحَشیِٔن َحسَّ ًَلٔيِّ ب٩ِٔ ا َس ب٩َِ  ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ اِْلَِوَزاعٔيِّ أَ٪َّ ٣َُح٤َّ َّي ٩ٔ   َػل

ِیئٔطٔ  َٗ وزُ فٔي  ٌُ ِٟک٠َِٔب َش٘ٔیُئ ث٥َُّ َش ٤ََث١ٔ ا َٛ تٔطٔ  َٗ ٍُ فٔي َػَس َّٟٔذی َیزِٔج ا٢َ ٣ََث١ُ ا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ُث  اهَّللُ  ُتُط یَُحسِّ ٌِ ا٢َ اِْلَِوَزاعٔيُّ َس٤ٔ َٗ

َِٟحٔسیٔث   ًََلاَئ ب٩َِ أَبٔي َربَإح بَٔضَذا ا

دمحم، انب اکبر نب البؽ، ییحی، افزایع، دمحم نب یلع نب نیسح، دیعس نب بیسم، رضحت دبعاہلل نب  مثیہ نب رمفاؿ نب مثیہ نب رمعاؿ،

ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دصہق رک ےک اس وک فاسپ ےنیل فاال صخش ےتک یک امدنن ےہ 

 ےتک یک اعدت ےہ ےق رک ےک ہاٹ انیل۔

 نب رمفاؿ نب مثیہ نب رمعاؿ، دمحم، انب اکبر نب البؽ، ییحی، افزایع، دمحم نب یلع نب نیسح، دیعس نب بیسم، رضحت مثیہ :  رافی

 دبعاہلل نب ابعس

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

  

 ہبہ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اہلل نب ابعس یک رفاتی ںیم االتخػرضحت دبع

     25    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ًبساٟزح٤ا٪،طٌبہ، ٗتازہ، سٌیس ب٩ ٣شیب، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

ثَ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٔب  ٤َُِٟشیَّ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ٨َا ُط

ِیئٔطٔ  َٗ ائٔسٔ فٔي  ٌَ ِٟ ائُٔس فٔي صٔبَتٔطٔ لَا ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل  ًَبَّإض 

اتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دمحم نب ینثم، دبعارلنمح ،ہبعش، اتقدہ، دیعس نب بیسم، رضحت انب ابعس ےس رف

 اراشد رفامای ہبہ رک ےک اس وک فاسپ ےنیل فاال ےق رک ےک ہاٹ ےنیل فاال ےہ۔

 دمحم نب ینثم، دبعارل ،نؿ،ہبعش، اتقدہ، دیعس نب بیسم، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 ہبہ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 رضحت دبعاہلل نب ابعس یک رفاتی ںیم االتخػ

     26    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ابو ا اطٌث، خاٟس،طٌبہ، ٗتازہ، سٌیس ب٩ ٣شیب، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

ٔث  ٌَ َٗ  أَِخبََر٧َا أَبُو اِْلَِط ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٔب  ٤َُِٟشیَّ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ ا٢َ َٗ

ِیئٔطٔ  َٗ ائٔٔس فٔي  ٌَ ِٟ ائُٔس فٔي صٔبَتٔطٔ لَا ٌَ ِٟ ٥َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

دہ، دیعس نب بیسم، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوب االثعش، اخدل،ہبعش، اتق

 اراشد رفامای ہبہ رکےن ےک دعب اس وک فاسپ ےنیل فاال صخش ےق رک ےک ہاےنٹ فاےل صخش اسیج ےہ۔

 اوب االثعش، اخدل،ہبعش، اتقدہ، دیعس نب بیسم، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 ہبہ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 رضحت دبعاہلل نب ابعس یک رفاتی ںیم االتخػ

     27    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ابي رعوبہ، ایوب، ًَک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض٣ح٤س ب٩ ًَلء، ابو خاٟس، س٠امی٪ ب٩ حبا٪،  :  راوی

ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَبٔي ٩ًَِ َس اَ٪  ُ٪ ب٩ُِ َحیَّ ث٨ََا أَبُو َخأٟٕس َوصَُو ُس٠َامِیَ ا٢َ َحسَّ َٗ ََلٔئ  ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ٣ََة  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ًَِٔکٔ ٩ًَِ أَیُّوَب  وبََة  رَعُ

ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ  َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ِیئٔطٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ  َٗ ائٔٔس فٔي  ٌَ ِٟ ائُٔس فٔي صٔبَتٔطٔ لَا ٌَ ِٟ ِؤئ ا ٨ََٟا ٣ََث١ُ اٟشَّ َِٟیَص   ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ    َػل

دمحم نب العء، اوب اخدل، امیلسؿ نب ةحؿ، دیعس نب ایب رعفہب، اویب، رکعہم، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص 

اراشد رفامای ربی اثمؽ امہرے فاےطس ںیہن ےہ۔ ہبہ رکےن ےک دعب اس وک فاسپ ےنیل فاال صخش ےق رک ےک اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 ہاٹ ےنیل یک امدنن ےہ۔

 دمحم نب العء، اوب اخدل، امیلسؿ نب ةحؿ، دیعس نب ایب رعفہب، اویب، رکعہم، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 ہبہ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 رضحت دبعاہلل نب ابعس یک رفاتی ںیم االتخػ

     28    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ زرارہ، اس٤اًی١، ایوب، ًَک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

٤ِزُ  ًَ ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػ أَِخبََر٧َا  َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًَِٔکٔ ٩ًَِ أَیُّوَب  ٌٔی١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ ٠ًََِیطٔ و ب٩ُِ ُزَراَرَة  َّي اهَّللُ  ل



 

 

ِیئٔطٔ  َٗ وزُ فٔي  ٌُ ِٟک٠َِٔب َش ائُٔس فٔي صٔبَتٔطٔ لَا ٌَ ِٟ ِؤئ ا ٨ََٟا ٣ََث١ُ اٟشَّ َِٟیَص   ٥َ  َوَس٠َّ

رہ، اامسلیع، اویب، رکعہم، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رمعف نب زرا

ربی اثمؽ امہرے فاےطس ںیہن ےہ۔ )درالص( ہبہ رکےن ےک دعب اینپ یئش وک فاسپ ےنیل فاال صخش ےق رک ےک ہاٹ ےنیل فاےل یک امدنن 

 ےہ۔

 ، اویب، رکعہم، رضحت انب ابعسرمعف نب زرارہ، اامسلیع :  رافی

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

  

 ہبہ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 رضحت دبعاہلل نب ابعس یک رفاتی ںیم االتخػ

     29    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥ ب٩ نٌی٥، حبا٪، ًبساهَّلل، خاٟس، ًَک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض :  اویر

 ٩ًَِ ٩ًَِ َخأٟٕس  ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ث٨ََا حٔبَّاُ٪  ا٢َ َحسَّ َٗ ِی٥ٕ  ٌَ ُس ب٩ُِ َحات٥ٔٔ ب٩ِٔ نُ ا٢َ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ًَِٔکٔ

ِیئٔطٔ َرُسو٢ُ اهَّللٔ  َٗ ِٟک٠َِٔب فٔي  ٍُ فٔي صٔبَتٔطٔ لَا ِؤئ اٟزَّأج ٨ََٟا ٣ََث١ُ اٟشَّ َِٟیَص   ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َػل

دمحم نب احمت نب میعن، ةحؿ، دبع اہلل، اخدل، رکعہم، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ی اثمؽ یک عاشتہب یک رضفرت ںیہن ےہ۔ اینپ یئش وک فاسپ ےنیل فاال صخش ےتک یک امدنن ےہ  و ہک ےق رک اراشد رفامای امہرے فاےطس رب

ےن ےک دعب اس وک اھک ےل۔ ینعی سج رطہقی ےس اتک ےق یک وہیئ یئش اھک اتیل ےہ اس رطہقی ےس ہبہ رکےن ےک دعب اس وک فاسپ ےنیل 

 فاال صخش یھب ےہ۔

 ، ةحؿ، دبعاہلل، اخدل، رکعہم، رضحت انب ابعسدمحم نب احمت نب میعن :  رافی

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

  

 اس االتخػ اک کذرکہ  و رافویں ےن ساس یک رفاتی ںیم ایبؿ ای

 ہبہ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

  ساس یک رفاتی ںیم ایبؿ ایاس االتخػ اک کذرکہ  و رافویں ےن

     30    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زَکیا ب٩ یهي، اسحاٚ، ٣دزومي، وہیب، ًبساهَّلل ب٩ كاؤض، حرضت اب٩ ًباض :  راوی



 

 

٤َِِٟدزُومٔيُّ  ث٨ََا ا
ا٢َ َحسَّ َٗ  ُٙ ث٨ََا إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ یَّا ب٩ُِ یَِحٌَي  ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ كَاُوٕض  أَِخبََرنٔي َزََکٔ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ُوَصِیْب  ا٢َ َحسَّ َٗ

 َ ِٟک ائُٔس فٔي صٔبَتٔطٔ لَا ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِیئٔطٔ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َٗ وزُ فٔي  ٌُ  ٠ِٔب َش٘ٔیُئ ث٥َُّ َش

ؼ، وزخفیم، ف،بی، دبعاہلل نب ساؤس، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس زرکای نب یحی، ااحس

 رطح ےہ سج رطہقی ےس اتک ےق رک ا ےہ افر رھپ اس وک فہ اھک اتیل ےہ۔ ےن اراشد رفامای ہبہ رک ےک اس وک فاسپ ےنیل فاال صخش ےتک یک

 ف،بی، دبعاہلل نب ساؤس، رضحت انب ابعس زرکای نب یحی، ااحسؼ، وزخفیم، :  رافی

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

  

 ہبہ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اس االتخػ اک کذرکہ  و رافویں ےن ساس یک رفاتی ںیم ایبؿ ای

     31    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ رحب، ابو ٣ٌاویہ، ححاد، ابي زبیر، كاؤض، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ ابِ  ٩ًَِ كَاُوٕض   ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟزُّبَیِر ٩ًَِ َححَّإد  اؤَیَة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ٕب  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ رَحِ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض   ٩ٔ 

ِیئٔطٔ  َٗ ائٔسٔ فٔي  ٌَ ِٟ ائُٔس فٔي صٔبَتٔطٔ لَا ٌَ ِٟ ٥َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َػل

ادمح نب رحب، اوب اعمفہی، اجحج، ایب زریب، ساؤس، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

اسپ ےنیل فاال صخش ےتک یک اعدت فاال ےہ  و ہک ےق رک ا ےہ افر رھپ اس وک اراشد رفامای اےنپ ہبہ ےیک وہےئ امؽ وک ہبہ رکےن ےک دعب ف

 اھک اتیل ےہ۔

 ادمح نب رحب، اوب اعمفہی، اجحج، ایب زریب، ساؤس، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

  ااحدثی ابمرہکہبہ ےس قلعتم :   ابب

 اس االتخػ اک کذرکہ  و رافویں ےن ساس یک رفاتی ںیم ایبؿ ای

     32    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٣ح٤س ب٩ سَل٦، اسحاٚ ازرٚ، حشین، ٤ًز ب٩ طٌیب، كاؤض، حرضت اب٩ ٤ًز اور حرضت اب٩  :  راوی

 ًباض

 ًَ ٠ِّ أَِخبََر٧َا  ٌَ ٤ُِٟ ث٨ََا بٔطٔ حَُشیِْن ا ا٢َ َحسَّ َٗ  ُٚ ُٙ اِْلَِزَر ث٨ََا إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ٦
ٔس ب٩ِٔ َسَلَّ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ  ٩ًَِ  ٥ُ



 

 

٠َِیطٔ  ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا َا  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َواب٩ِٔ  ٩ًَِ كَاُوٕض  ِیٕب  ٌَ َة ُط ٔلیَّ ٌَ ِٟ ٔلَي ا ٌِ ٥َ  َا َیٔح١ُّ ْٔلََحٕس أَِ٪ شُ َوَس٠َّ

ِٟک٠َِ  ٍُ ٓٔیَضا لَا یَرِٔج َٓ َة  ٔلیَّ ٌَ ِٟ ٔلي ا ٌِ َّٟٔذی ُش ََٟسُظ َو٣ََث١ُ ا ٔلي َو ٌِ َِٟوأَٟس ٓامَٔی ُش ٍَ ٓٔیَضا إ ٔاَّ ا یَرِٔج اَئ ث٥َُّ َٓ َٗ  ٍَ ٔ َّي إَٔذا َطب ٔب َیأِل١ُُ َحً

ِیئٔطٔ  َٗ ٍَ فٔي  َج  ًَاَز ََفَ

ارلنمح نب دمحم نب السؾ، ااحسؼ ازرؼ، نیسح، رمع نب بیعش، ساؤس، رضحت انب رمع افر رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک دبع

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یسک ےک فاےطس ہبہ رکےن ےک دعب اس وک فاسپ انیل الحؽ ںیہن رفامای نکیل فادل اےنپ ڑلےک وک 

وت اس ںیم وکیئ رحج ںیہن ےہ ہکلب اجزئ ےہ اس وک اس ےک فاےطس افر اس صخش یک اثمؽ  و ہک ہبہ وکیئ یئش دے رکفاسپ ےل ےل 

رکےن ےک دعب اس وک فاسپ اتیل ےہ اس ےتک یک رطح ےہ  و ہک ےق رک ےک اس وک اھک اتیل ےہ سج فتق اس اک ٹیپ رھب اج ا ےہ وت فہ ےق 

 ےق وک۔ رک داتی ےہ اس اھکےئ وہےئ یک افر رھپ اھک اتیل ےہ اس

 دبعارل ،نؿ نب دمحم نب السؾ، ااحسؼ ازرؼ، نیسح، رمع نب بیعش، ساؤس، رضحت انب رمع افر رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 ہبہ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

  رافویں ےن ساس یک رفاتی ںیم ایبؿ ایاس االتخػ اک کذرکہ  و

     33    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٟح٤یس ب٩ ٣ح٤س، ٣د٠س، اب٩ جزیخ، حش٩ ب٩ ٣ش٥٠، حرضت كاؤض :  راوی

ث٨ََا ابِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ٣َِد٠َْس  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  َِٟح٤ٔیسٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَِبُس ا ٩ًَِ كَاُوٕض أَ٪َّ َرُسو٢َ أَِخبََر٧َا  َِٟحَش٩ٔ ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ٩ًَِ ا ٩ُ ُجَزیِٕخ 

ا َٗ َِٟوأَٟس  وزُ ٓٔیَضا إ ٔاَّ ا ٌُ ا٢َ  َا َیٔح١ُّ ْٔلََحٕس یََضُب صَٔبّة ث٥َُّ َش َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  وُٟوَ٪ اهَّللٔ َػل ُ٘ بَِیاَ٪ َش ٍُ اٟؼِّ ٨ُِ  أَِس٤َ ُٛ ٢َ كَاُوْض 

ًَائّٔسا ٨َا أَ  َیا  َِ َّي ب٠ََ َٔک ٣ََثَّل َحً َب ذَٟ ٥َ ََضَ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  زِ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌُ ٥ِ أَِط َٟ ِیئٔطٔ َو َٗ َّٟٔذی فٔي  و٢ُ ٣ََث١ُ ا ُ٘ َّطُ لَاَ٪ َش ٧

ِٟک٠َِٔب َیأِل١ُُ  ٤ََث١ٔ ا َٛ ٨َاَصا  ٌِ وزُ ٓٔیَضا َوَذََکَ ل٤َٔ٠َّة ٣َ ٌُ ِٟضَٔبَة ث٥َُّ َش ِیَئطُ  َیَضُب ا َٗ 

دبعادیمحل نب دمحم، دلخم، انب رججی، نسح نب  ملس، رضحت ساؤس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 

رفامای یسک صخش ےک فاےطس الحؽ ںیہن ےہ ہک فہ ہبہ رکےن ےک دعب اس وک ےل نکیل فادل ےک فاےطس درتس ےہ ہک اےنپ ےٹیب ےس ہبہ 

یک وہیئ یئش فاسپ ےل ےل۔ رضحت ساؤس )رافی( ایبؿ رفامےت ںیہ ہک ںیم ڑلوکں ےس ہی ابت ہک  رک ا اھت ہک ےق  رکےن ےک دعب ہبہ

ای اھت رک ےک ہاےنٹ فاال اخل نکیل ھجم وک اس ابت اک ملع ںیہن اھت ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اثمؽ ںیم اس اثمؽ وک ایبؿ رفام

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک ہبہ رک ےک اس وک فاسپ ےنیل فاال صخش ےتک یک رطح ےہ  و آرخ ھجم وک ولعمؾ وہا ہک 



 

 

 ہک اینپ ےق وک اھک اتیل ےہ۔

 دبعادیمحل نب دمحم، دلخم، انب رججی، نسح نب  ملس، رضحت ساؤس :  رافی

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

  

 ہبہ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اس االتخػ اک کذرکہ  و رافویں ےن ساس یک رفاتی ںیم ایبؿ ای

     34    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥ ب٩ نٌی٥، حبا٪، ًبساهَّلل، حرضت ح٨و٠ہ :  راوی

ُس  و أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ُ٘ ٍَ كَاُوّسا َش َّطُ َس٤ٔ ٩ًَِ َح٨َِو٠ََة أ٧َ ًَِبُس اهَّللٔ  ث٨ََا حٔبَّاُ٪ أ٧ََِبأ٧ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ِی٥ٕ  ٌَ ُف ٩ِ٣َ ب٩ُِ َحات٥ٔٔ ب٩ِٔ نُ ٌِ ٢ُ أَِخبََر٧َا َب

 ٔ ٍُ ف یَرِٔج َٓ َّٟٔذی َیَضُب  ا٢َ ٣ََث١ُ ا َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ِیَئطُ أَِزَرَ  ا٨َّٟٔييَّ َػل َٗ َی٘ٔیُئ ث٥َُّ َیأِل١ُُ  َٓ ِٟک٠َِٔب َیأِل١ُُ  ٤ََث١ٔ ا َٛ  ي صٔبَتٔطٔ 

دمحم نب احمت نب میعن، ةحؿ، دبع اہلل، رضحت ہلظنح ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن ہی دحثی رشفی ساؤس ےس ینس افر ساؤس لقن 

ہیلع فآہل فملس یک تبحص احلص وہیئ یھت افر فہ ربخ  رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اےسی صخش ےس ہی احلص یک ہک سج وک روسؽ رکمی یلص اہلل

افر دحثی رشفی ہی ےہ۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اراشد رفامای اس صخش یک اثمؽ  و ہک ہبہ رکےن ےک دعب اس وک 

 فاسپ ےل ےل اس ےتک یک رطح ےہ  و ہک ےق رک ا ےہ افر رھپ اس ےق وک دفابرہ اھک اتیل ےہ۔

  نب احمت نب میعن، ةحؿ، دبعاہلل، رضحت ہلظنحدمحم :  رافی

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

  

ی ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک : ابب  
قب

 ر

 رضحت زدی نب اثتب یک رفاتی ںیم انب ایب حیجن رپ االتخػ

ی ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب  
قب

 ر

 رضحت زدی نب اثتب یک رفاتی ںیم انب ایب حیجن رپ االتخػ

     35    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہَل٢ ب٩ ًَلء، ًبیساهَّلل، اب٩ ٤ًز، سٔیا٪، اب٩ ابي ٧حیح، كاؤض، حرضت زیس ب٩ ثاب  :  راوی



 

 

 ٔ ث٨ََا أَب ا٢َ َحسَّ َٗ ََلٔئ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ كَاُوٕض أَِخبََر٧َا صََٔل٢ُ ب٩ُِ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي ٧َحٔیٕح  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ٤ِزٕو  ًَ ث٨ََا ًُبَِیُس اهَّللٔ َوصَُو اب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ي 

َيي َجائٔزَةْ  ِٗ ا٢َ اٟزُّ َٗ  ٥َ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل  ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ ثَابٕٔ  

 ایب حیجن، ساؤس، رضحت زدی نب اثتب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل الہؽ نب العء، دیبع اہلل، انب رمع، ایفسؿ، انب

ی اجزئ ےہ۔  

قب

 فملس ےن اراشد رفامای ر

 الہؽ نب العء، دیبعاہلل، انب رمع، ایفسؿ، انب ایب حیجن، ساؤس، رضحت زدی نب اثتب :  رافی

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

  

ی ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب  
قب

 ر

 رضحت زدی نب اثتب یک رفاتی ںیم انب ایب حیجن رپ االتخػ

     36    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رضت زیس ب٩ ثاب ٣ح٤س ب٩ ًلي ب٩ ٣ی٤و٪، ٣ح٤س، اب٩ یوسٕ، سٔیا٪، اب٩ ابي ٧حیح، كاؤض، ح :  راوی

َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ  َٕ ْس َوصَُو اب٩ُِ یُوُس ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٔيِّ ب٩ِٔ ٣َِی٤ُوٕ٪  ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ كَاُوٕض أَِخبََرنٔي ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي ٧َحٔیٕح 

٠َِیطٔ  ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ َزیِسٔ ب٩ِٔ ثَابٕٔ  أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل َيي ٠َّٟٔٔذی أُِرَٗٔبَضا ٩ًَِ َرُج١ٕ  ِٗ ١َ اٟزُّ ٌَ ٥َ َج
 َوَس٠َّ

دمحم نب یلع نب ومیمؿ، دمحم، انب ویفس، ایفسؿ، انب ایب حیجن، ساؤس، رضحت زدی نب اثتب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل 

ی اک امکل ایس وک انبای ہک سج وک امکل ےن فہ زیچ اطع رفامیئ یھت۔  

قب

 ہیلع فآہل فملس ےن ر

 دمحم نب یلع نب ومیمؿ، دمحم، انب ویفس، ایفسؿ، انب ایب حیجن، ساؤس، رضحت زدی نب اثتب :  رافی

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

  

ی ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب  
قب

 ر

 التخػرضحت زدی نب اثتب یک رفاتی ںیم انب ایب حیجن رپ ا

     37    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زَکیا ب٩ یهي، ًبساٟحبار ب٩ ًَلء، سٔیا٪، اب٩ ابي ٧حیح، كاؤض، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

ث٨ََا ُس  ا٢َ َحسَّ َٗ ََلٔئ  ٌَ ِٟ َِٟحبَّارٔ ب٩ُِ ا ًَِبُس ا ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ یَّا ب٩ُِ َیِحٌَي  ٠َّطُ أَِخبََر٧َا َزََکٔ ٌَ َٟ ٩ًَِ كَاُوٕض  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي ٧َحٔیٕح  َیاُ٪  ِٔ

٤ِٟٔیَرأث  ُضَو َسبٔی١ُ ا َٓ ٩ِ٤َ أُِرَٗٔب َطِیّئا  َٓ َيي  ِٗ ا٢َ  َا ُر َٗ ًَبَّإض   ٩ًَِ اب٩ِٔ 

ی   

قب

ںیہن رکان زرکای نب ییحی، دبعاابجلر نب العء، ایفسؿ، انب ایب حیجن، ساؤس، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رفامای ر



 

 

ی ای وت اس اک راہتس ریماث اک ےہ۔  

قب

 ہاےیہ رھپ سج صخش ےن ر

 زرکای نب یحی، دبعاابجلر نب العء، ایفسؿ، انب ایب حیجن، ساؤس، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 رپ  و االتخػ ای ایگ ےہ اس اک کذرکہ اس دحثی ںیم اوب زریب

ی ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب  
قب

 ر

 اس دحثی ںیم اوب زریب رپ  و االتخػ ای ایگ ےہ اس اک کذرکہ

     38    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، كاؤض، حرضت اب٩ ًباض٣ح٤س ب٩ وہب، ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، ابو ًبساٟزحی٥، زیس، ابي زبیر :  راوی

ا٢َ َحسَّ  َٗ ًَِبسٔ اٟزَّحٔی٥ٔ  ثَىٔي أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َٗا٢َ َحسَّ ُس ب٩ُِ َوصِٕب  ٩ًَِ أَِخبََرنٔي ٣َُح٤َّ  ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟزُّبَیِر ثَىٔي َزیِْس 

 ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ُضَو ٩ِ٤َٟٔ أُِرَٗٔبطُ كَاُوٕض  َٓ َب َطِیّئا  َٗ ٩ِ٤َ أَِر َٓ ا٢َ  َا تُزِٗٔبُوا أ٣ََِواَل٥ُِٜ  َٗ  ٥َ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

دمحم نب فبہ، دمحم نب ہملس، اوب دبعارلمیح، زدی، ایب زریب، ساؤس، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

ی ای ایگ فملس ےن اراشد رفامای مت گوگ اےنپ ام  

قب

ی رکے وت فہ زیچ سج ےک فاےطس ر  

قب

ی ہن ای رکف رھپ  و صخش یسک یئش اک ر  

قب

ؽ دفتل اک ر

 ےہ ایس یک وہیگ۔

 دمحم نب فبہ، دمحم نب ہملس، اوب دبعارلمیح، زدی، ایب زریب، ساؤس، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

ی ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب  
قب

 ر

 اس دحثی ںیم اوب زریب رپ  و االتخػ ای ایگ ےہ اس اک کذرکہ

     39    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ رحب، ابو ٣ٌاویہ، ححاد، ابي زبیر، كاؤض، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

 َ ًَ أَِخب ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ كَاُوٕض   ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟزُّبَیِر ٩ًَِ َححَّإد  اؤَیَة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ٕب  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ رَحِ َٗ ا٢َ  َٗ بَّأض 

َِٗيي َجائٔزَةْ  ٤ًَِٔزَصا َواٟزُّ
ُ ٤َِزی َجائٔزَْة ٩ِ٤َٟٔ أ ٌُ ِٟ ٥َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ِیئٔطٔ  َػل َٗ ائٔسٔ فٔي  ٌَ ِٟ ائُٔس فٔي صٔبَتٔطٔ لَا ٌَ ِٟ  ٩ِ٤َٟٔ أُِرَٗٔبَضا َوا

ادمح نب رحب، اوب اعمفہی، اجحج، ایب زریب، ساؤس، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ی اراشد رفامای رمعٰی اجزئ ےہ افر  و صخش اس ےک فاےطس اج ا ےہ ہک سج وک دای   

قب

ی اجزئ ےہ اس وک ہک سج ےک فاےطس ر  

قب

اج ا ےہ افر ر



 

 

 ای ایگ افر ہبہ رکےن ےک دعب اس وک فاسپ ےنیل فاال صخش اک ا ےہ ہک ےسیج ہک ےق اھکےن فاال۔

 ادمح نب رحب، اوب اعمفہی، اجحج، ایب زریب، ساؤس، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

ی ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب  
قب

 ر

 اس دحثی ںیم اوب زریب رپ  و االتخػ ای ایگ ےہ اس اک کذرکہ

     40    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ض٣ح٤س ب٩ بظار، یهي، سٔیا٪، ابي زبیر، كاؤض، حرضت اب٩ ًبا :  راوی

 ًَ ٩ًَِ كَاُوٕض   ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟزُّبَیِر َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َیِحٌَي  َٗا٢َ َحسَّ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ ٤َِزی أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌُ ِٟ ا٢َ ا َٗ ًَبَّإض  ٩ِ اب٩ِٔ 

َيي َسَواْئ  ِٗ  َواٟزُّ

ی )اجزئ ےہ( افر دفونں ربارب ںیہ۔دمحم نب اشبر، یحی، ایفسؿ، ایب زریب، ساؤس، رضحت انب ابعس اک رفامؿ ےہ ہک رمعٰ  

قب

 ی افر ر

 دمحم نب اشبر، یحی، ایفسؿ، ایب زریب، ساؤس، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

ی ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب  
قب

 ر

   و االتخػ ای ایگ ےہ اس اک کذرکہاس دحثی ںیم اوب زریب رپ

     41    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ س٠امی٪، شٌلٰي، سٔیا٪، ابي زبیر، كاؤض، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

 ًَ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ لَي  ٌِ ث٨ََا َش َٗا٢َ َحسَّ  ٪َ ا٢َ  َا َتٔح١ُّ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ كَاُوٕض   ٔ ٩ِ أَبٔي اٟزُّبَیِر

َٟطُ  ُضَو  َٓ َُٟط َو٩ِ٣َ أُِرَٗٔب َطِیّئا  ُضَو  َٓ ٤ًَِٔز َطِیّئا  ُ ٩ِ٤َ أ َٓ ٤َِزی  ٌُ ِٟ َيي َو َا ا ِٗ  اٟزُّ

ی، ایفسؿ، ایب زریب، ساؤس، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن 

ٰ ئعل ی

ی درتس ںیہن ےہ یسک ادمح نب امیلسؿ،   

قب

رفامای ہک ر

وک اکمؿ ای زنیم دانی اس رشط ےس ہک ارگ دےنی فاال ےلہپ رم اجےئ وت فہ اس دفرسے یک  کل وہ اجےئ اگ افر ارگ ےنیل فاےل صخش اک ےلہپ 

ی اس وک اس فہج ےس ےتہک ںیہ ہک اس ںیم رہ  

قب

 اکی دفرسے ےک یہ ااقتؽ وہ اجےئ وت دےنی فاال صخش اس وک فاسپ ےل ےل اگ افر ر

رمےن اک رظتنم راتہ ےہ۔ اس رطح ےس رمعٰی یھب اجزئ ںیہن ےہ ہک رمعٰی یھب رھپ رفامای  و صخش یسک زیچ وک رمعٰی ےک وطر رپ دے دے 

ی ےنیل فاےل یک وہیگ۔  

قب

ی ںیم وکیئ یئش دی وت فہ ر  

قب

 افر اس یک ےہ ہک سج وک ہک رمعٰی دای ایگ افر سج ےن ر

ی، ایفسؿ، ایب زریب، ساؤس، رضحت انب ابعسادمح نب امیلس :  رافی

ٰ ئعل ی

 ؿ، 



 

 

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

  

ی ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب  
قب

 ر

 اس دحثی ںیم اوب زریب رپ  و االتخػ ای ایگ ےہ اس اک کذرکہ

     42    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ س٠امی٪، ٣ح٤س ب٩ برش، ححاد، ابي زبیر، كاؤض، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟزُّبَیِر ث٨ََا َححَّاْد  ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ برِٔشٕ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ٩ًَِ اب٩ِٔ  أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ا٢َ  ٩ًَِ كَاُوٕض  َٗ ًَبَّإض 

٤ًَِٔزُظ َوأُِرَٗٔبطُ َحیَ  ُ َُّط ٩ِ٤َٟٔ أ إ٧ٔ َٓ َبطُ  َٗ ٤ًََِز َطِیّئا أَِو أَِر ٩ِ٤َ أَ َٓ َيي  ِٗ ٤َِزی َو َا اٟزُّ ٌُ ِٟ  اَتُط َو٣َِوَتطُ أَِرَس٠َُط َح٨َِو٠َةُ  َا َتِؼ٠ُُح ا

ی رکان  تحلص یک ابت ںیہن ےہ ادمح نب امیلسؿ، دمحم نب رشب، اجحج، ایب زریب، ساؤس، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ  

قب

 ہک رمعٰی ای ر

ی ںیم ےس وت فہ یئش ایس یک وہیگ زدنیگ ںیم افر ومت ںیم یھب۔ رضحت ہلظنح ےن اس   

قب

رھپ سج صخش وک وکیئ یئش دی یئگ رمعٰی ای ر

 رفاتی وک رملس رفامای ےہ۔

 سادمح نب امیلسؿ، دمحم نب رشب، اجحج، ایب زریب، ساؤس، رضحت انب ابع :  رافی

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

  

ی ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب  
قب

 ر

 اس دحثی ںیم اوب زریب رپ  و االتخػ ای ایگ ےہ اس اک کذرکہ

     43    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤س ب٩ حات٥، حبا٪، ًبساهَّلل، حرضت ح٨و٠ہ سے روای  ےہ ٛہ حرضت كاؤض٣ :  راوی

 ٍَ َُّط َس٤ٔ ٩ًَِ َح٨َِو٠ََة أ٧َ ِبُس اهَّللٔ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا حٔبَّاُ٪  َٗ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ  َّي أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ كَاُوّسا َش

٠ًََِیطٔ َوَس  ٤ِٟٔیَرأث اهَّللُ  ُضَو َسبٔی١ُ ا َٓ َيي  ِٗ ٩ِ٤َ أُِرَٗٔب ُر َٓ َيي  ِٗ ٥َ  َا َتٔح١ُّ اٟزُّ
َّ٠ 

دمحم نب احمت، ةحؿ، دبع اہلل، رضحت ہلظنح ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ساؤس رفامےت ےھت ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ی ےک   

قب

ی رکان الحؽ ںیہن ےہ۔ رھپ سج صخش وک ر  

قب

 وطر ےس یئش دی یئگ وت اس اک ریماث اک راہتس ےہ۔اراشد رفامای ر

 دمحم نب احمت، ةحؿ، دبعاہلل، رضحت ہلظنح ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ساؤس :  رافی

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

  

ی ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب  
قب

 ر

 اوب زریب رپ  و االتخػ ای ایگ ےہ اس اک کذرکہاس دحثی ںیم 



 

 

     44    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسہ ب٩ ًبساٟزحی٥، وٛیٍ، سٔیا٪، اب٩ ابي ٧حیح، كاؤض، حرضت زیس ب٩ ثاب  :  راوی

ث٨ََا ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ٩ًَِ َوٛٔی ًَِبٔس اٟزَّحٔی٥ٔ  ِبَسةُ ب٩ُِ  ًَ ا٢َ  أَِخبََرنٔي  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ َزیِسٔ ب٩ِٔ ثَابٕٔ   ٩ًَِ كَاُوٕض  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي ٧َحٔیٕح  َیاُ٪  ِٔ ُس

٤َِزی ٣ٔیَراْث  ٌُ ِٟ ٥َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

 ہیلع فآہل فملس دبعہ نب دبعارلمیح، فعیک، ایفسؿ، انب ایب حیجن، ساؤس، رضحت زدی نب اثتب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل

 ےن اراشد رفامای رمعٰی ینعی زنیم ای اکمؿ ےنیل فاےل فرہث یک ریماث وہ اج ا ےہ۔

 دبعہ نب دبعارلمیح، فعیک، ایفسؿ، انب ایب حیجن، ساؤس، رضحت زدی نب اثتب :  رافی

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

  

ی ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب  
قب

 ر

 اس دحثی ںیم اوب زریب رپ  و االتخػ ای ایگ ےہ اس اک کذرکہ

     45    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ثاب  ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ یزیس، سٔیا٪، اب٩ كاؤض، ححز ٣سری، حرضت زیس :  راوی

ُس  ٩ًَِ َزیِ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٤ََِٟسرٔیِّ  ٕ ا ٩ًَِ حُِحز ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ كَاُوٕض  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس  ا٢َ ب٩ُِ  َٗ ا٢َ  َٗ ٕس 

٤َِزی ٠َِٟٔوارٔٔث  ٌُ ِٟ ٥َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

رجح دمری، رضحت زدی نب اثتب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  دمحم نب دبعاہلل نب زیدی، ایفسؿ، انب ساؤس،

 ےن اراشد رفامای رمعٰی فاروثں یک فراتث ےہ۔

 دمحم نب دبعاہلل نب زیدی، ایفسؿ، انب ساؤس، رجح دمری، رضحت زدی نب اثتب :  رافی

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

  

ی ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب  
قب

 ر

 اس دحثی ںیم اوب زریب رپ  و االتخػ ای ایگ ےہ اس اک کذرکہ

     46    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یس ب٩ ثاب ٣ح٤س ب٩ ًبیس، ًبساهَّلل، ب٩ ٣بار ، ٤ٌ٣ز، اب٩ كاؤض، ححز ٣سری، حرضت ز :  راوی

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ كَاُوٕض   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ٤َُِٟباَرٔ   ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  َٗا٢َ َحسَّ ُس ب٩ُِ ًُبَِیٕس  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٤ََِٟسرٔیِّ  ٕ ا ٩ًَِ حُِحز بٔیطٔ 



 

 

 ِ٤ ٌُ ِٟ ا٢َ ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل  َزی َجائٔزَةْ َزیِٔس ب٩ِٔ ثَابٕٔ  

دمحم نب دیبع، دبع اہلل، نب ابمرک، رمعم، انب ساؤس، رجح دمری، رضحت زدی نب اثتب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس ےن اراشد رفامای رمعٰی درتس ےہ۔

 دمحم نب دیبع، دبعاہلل، نب ابمرک، رمعم، انب ساؤس، رجح دمری، رضحت زدی نب اثتب :  رافی

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

  

ی ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب  
قب

 ر

 اس دحثی ںیم اوب زریب رپ  و االتخػ ای ایگ ےہ اس اک کذرکہ

     47    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ ًبیس، اب٩ ٣بار ، ٤ٌ٣ز، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، كاؤض، زیس ب٩ ثاب ٣ح٤س ب :  راوی

٩ًَِ َزیِسٔ  ٩ًَِ كَاُوٕض  ٤ِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ًَ  ٩ًَِ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ٤َُِٟباَرٔ   ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ُس ب٩ُِ ًُبَِیٕس  َّي  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ب٩ِٔ ثَابٕٔ  

 ِٟ ا٢َ ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٤َِزی ٠َِٟٔوارٔٔث اهَّللُ  ٌُ 

 دمحم نب دیبع، انب ابمرک، رمعم، رمعف نب دانیر، ساؤس، زدی نب اثتب ومضمؿ اسقب ےک اطمقب ےہ۔

 دمحم نب دیبع، انب ابمرک، رمعم، رمعف نب دانیر، ساؤس، زدی نب اثتب :  رافی

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

  

ی ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب  
قب

 ر

 اس دحثی ںیم اوب زریب رپ  و االتخػ ای ایگ ےہ اس اک کذرکہ

     48    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، حبا٪، ًبساهَّلل، ٤ٌ٣ز، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، كاؤض، زیس ب٩ ثاب  :  راوی

ٔ أَِخبََر٧َا ٣ُ  ٤ًََِزو ب٩َِ ز   ُ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا حٔبَّاُ٪  َٗ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ  ٩ًَِ كَاُوٕض َح٤َّ ُث  ی٨َإر یَُحسِّ

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ ثَابٕٔ  أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٤ََِٟسرٔیِّ  ٕ ا ٥٠ًَُِ ٩ًَِ حُِحز ٤َِزی ٠َِٟٔوارٔٔث َواهَّللُ أَ ٌُ ِٟ ا٢َ ا َٗ  ٥ََّ٠ 

 دمحم نب احمت، ةحؿ، دبع اہلل، رمعم، رمعف نب دانیر، ساؤس، زدی نب اثتب ومضمؿ اسقب ےک اطمقب ےہ۔

 دمحم نب احمت، ةحؿ، دبعاہلل، رمعم، رمعف نب دانیر، ساؤس، زدی نب اثتب :  رافی

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

  



 

 

 رمعی ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک : ابب

 رمعی ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اس دحثی ںیم اوب زریب رپ  و االتخػ ای ایگ ےہ اس اک کذرکہ

     49    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ًبسا اًلي، خاٟس،طٌبہ، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، كاؤض، حرضت زیس ب٩ ثاب  ٣ح٤س :  راوی

 َٗ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر   ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ًَِبٔس اِْلَ ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ُث  ُ  كَاُوّسا یَُحسِّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ

٩ًَِ ا٨َّٟ  ٤َِزی هَٔي ٠َِٟٔوارٔٔث َزیِٔس ب٩ِٔ ثَابٕٔ   ٌُ ِٟ ا٢َ ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ   ٔييِّ َػل

دمحم نب دبعاالیلع، اخدل،ہبعش، رمعف نب دانیر، ساؤس، رضحت زدی نب اثتب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےن اراشد رفامای رمعٰی فارث اک قح ےہ۔

 دل،ہبعش، رمعف نب دانیر، ساؤس، رضحت زدی نب اثتبدمحم نب دبعاالیلع، اخ :  رافی

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

  

 رمعی ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اس دحثی ںیم اوب زریب رپ  و االتخػ ای ایگ ےہ اس اک کذرکہ

     50    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلي، ابو زاؤز،طٌبہ، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، كاؤض، ححز ٣سری، حرضت زیس ب٩ ثاب  :  راوی

٤ًَِزُو ب٩ُِ زٔی٨َ  ا٢َ أَِخبََرنٔي  َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبُو َزاُوَز  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ا٢َ َس أَِخبََر٧َا  َٗ ُث إر  ُ  كَاُوّسا یَُحسِّ ٌِ ٔ٤

 ٔ ٤َِزی ٟ ٌُ ِٟ ا٢َ ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ ثَابٕٔ  أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٤ََِٟسرٔیِّ  ٕ ا  ٠َِوارٔٔث ٩ًَِ حُِحز

ؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل رمعف نب یلع، اوب داؤد،ہبعش، رمعف نب دانیر، ساؤس، رجح دمری، رضحت زدی نب اثتب ےس رفاتی ےہ ہک روس

 فملس ےن اراشد رفامای رمعٰی فارث اک تیکلم ےہ۔

 رمعف نب یلع، اوب داؤد،ہبعش، رمعف نب دانیر، ساؤس، رجح دمری، رضحت زدی نب اثتب :  رافی

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

  



 

 

 ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک رمعی :   ابب

 اس دحثی ںیم اوب زریب رپ  و االتخػ ای ایگ ےہ اس اک کذرکہ

     51    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ یزیس، سٔیا٪، ٤ًزو، كاؤض، زیس ب٩ ثاب  :  راوی

 ٔ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ َیز ًَ ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ َزیِسٔ ب٩ِٔ ثَابٕٔ  أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٤ََِٟسرٔیِّ  ٕ ا ٩ًَِ حُِحز ٩ًَِ كَاُوٕض  ٤ًَِزٕو   ٩ًَِ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس یَس 

٤َِزی ٠َِٟٔوارٔٔث  ٌُ ِٟ َضي بٔا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َػل

  یک رضفرت ںیہن ےہ۔دمحم نب دبعاہلل نب زیدی، ایفسؿ، رمعف، ساؤس، زدی نب اثتب ومضمؿ بسح اسقب ےہ رتہمج

 دمحم نب دبعاہلل نب زیدی، ایفسؿ، رمعف، ساؤس، زدی نب اثتب :  رافی

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

  

 رمعی ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اک کذرکہ اس دحثی ںیم اوب زریب رپ  و االتخػ ای ایگ ےہ اس

     52    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبیساهَّلل ب٩ یزیس ب٩ ابزاہی٥، ًلي ١ٌ٘٣، ٤ًز ب٩ زی٨ار، ححز ٣سری، حرضت زیس ب٩ ثاب  :  راوی

ا٢َ أَِخبَرَ  َٗ ُس ب٩ُِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٕ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ حُِحز ٤ِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ًَ  ٩ًَِ  ١ْ َ٘ ٌِ ًَلَيَّ ٣َ َق  طُ رَعَ
َّ نٔي أَبٔي أ٧َ

ضُ  َٓ ٤ًََِز َطِیّئا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ أَ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ َزیِسٔ ب٩ِٔ ثَابٕٔ   ٤ََِٟسرٔیِّ  ٤َزٔظٔ ٣َِحَیاُظ َو٤َ٣َاَتطُ َو َا ا ٌِ َو ٤ُٟٔ

 ٔ ُضَو َٟٔشبٔی٠ٔطٔ تُزِٗ َٓ َب َطِیّئا  َٗ ٩ِ٤َ أَِر َٓ  بُوا 

دمحم نب دیبع اہلل نب زیدی نب اربامیہ، یلع لقعم، رمع نب دانیر، رجح دمری، رضحت زدی نب اثتب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل 

 ہیلع فآہل فملس ےن فارث ےک فاےطس رمعٰی اک مکح رفامای۔

  نب اربامیہ، یلع لقعم، رمع نب دانیر، رجح دمری، رضحت زدی نب اثتبدمحم نب دیبعاہلل نب زیدی :  رافی

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

  

 رمعی ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اس دحثی ںیم اوب زریب رپ  و االتخػ ای ایگ ےہ اس اک کذرکہ

     53    حسیث                               ٠س سو٦ج  :  ج٠س

 زَکیا ب٩ یهي، زیس ب٩ اخز٦، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، ابي ٗتازہ، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، كاؤض، حرضت ًبساهَّلل ب٩ ًباض :  راوی



 

 

اذُ بِ  ٌَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٣ُ َٗ ث٨ََا َزیُِس ب٩ُِ أَِخز٦ََ  ا٢َ َحسَّ َٗ یَّا ب٩ُِ َیِحٌَي  ث٨ََا أَِخبََرنٔي َزََکٔ ا٢َ َحسَّ َٗ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ثَىٔي أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ُ صَٔظا٦ٕ 

٠ًََیِ  َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ًَبَّإض  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ َِٟحُحورٔیِّ  ٩ًَِ ا ٩ًَِ كَاُوٕض  ٤ِزُو ب٩ُِ زٔی٨َإر  ٤َِزی َجائٔزَةْ ًَ ٌُ ِٟ ا٢َ ا َٗ  ٥َ  طٔ َوَس٠َّ

، اعمذ نب اشہؾ، ایب اتقدہ، رمعف نب دانیر، ساؤس، رضحت دبعاہلل نب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی زرکای نب یحی، زدی نب ازخؾ

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رمعٰی اجزئ ےہ۔

 زرکای نب یحی، زدی نب ازخؾ، اعمذ نب اشہؾ، ایب اتقدہ، رمعف نب دانیر، ساؤس، رضحت دبعاہلل نب ابعس :  رافی

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

  

 رمعی ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اس دحثی ںیم اوب زریب رپ  و االتخػ ای ایگ ےہ اس اک کذرکہ

     54    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤س ب٩ بکار ب٩ بَل٢، سٌیس، اب٩ بظیر، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، كاؤض، حرضت اب٩ ًباضہارو٪ ب٩ ٣ :  راوی

ٌٔیْس صَُو اب٩ُِ َبٔظ  ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ َّارٔ ب٩ِٔ بََٔل٢ٕ  ٔس ب٩ِٔ بَک ٩ًَِ أَِخبََر٧َا َصاُروُ٪ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٤ِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ًَ  ٩ًَِ  ٕ یر

ًَبَّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٤َِزی َجائٔزَةْ كَاُوٕض  ٌُ ِٟ ا٢َ إٔ٪َّ ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل  إض 

اہرفؿ نب دمحم نب اکبر نب البؽ، دیعس، انب ریشب، رمعف نب دانیر، ساؤس، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس ےن اراشد رفامای رمعٰی اجزئ ےہ۔

 اہرفؿ نب دمحم نب اکبر نب البؽ، دیعس، انب ریشب، رمعف نب دانیر، ساؤس، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 رمعی ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 س اک کذرکہاس دحثی ںیم اوب زریب رپ  و االتخػ ای ایگ ےہ ا

     55    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، حبا٪، ًبساهَّلل، ٣ح٤س ب٩ اسحاٚ، حرضت ٣ٜحو٢، كاؤض :  راوی

 ٔ ٔس ب٩ِٔ إ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ِبُس اهَّللٔ  ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ث٨ََا حٔبَّاُ٪  ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ  ٩ًَِ كَاُوٕض أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ث٨ََا ٣َُِٜحو٢ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ  َٙ ِسَح

َِٗيي ٤َِزی َواٟزُّ ٌُ ِٟ ٥َ ا
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   بََت١َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

دمحم نب احمت، ةحؿ، دبع اہلل، دمحم نب ااحسؼ، رضحت وحکمؽ، ساؤس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رمعٰی 



 

 

  

قب

 ی وک اجزئ افر اثتب راھک۔افر ر

 دمحم نب احمت، ةحؿ، دبعاہلل، دمحم نب ااحسؼ، رضحت وحکمؽ، ساؤس :  رافی

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

  

 نیت رفز ےس زایدہ رقابین اک وگتش اھکان افر رھک وھچڑان ونممع ےہ

 ی ےس قلعتم ااحدثی ابمرہکرمع :   ابب

 نیت رفز ےس زایدہ رقابین اک وگتش اھکان افر رھک وھچڑان ونممع ےہ

     56    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلي، ابوزاؤز، بشلا٦ ب٩ ٣ش٥٠، ٣اٟک ب٩ زی٨ار، حرضت ًلاء :  راوی

ا٢َ  َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا  ًََلإئ   ٩ًَِ ث٨ََا ٣َأُٟک ب٩ُِ زٔی٨َإر  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا بِٔشَلا٦ُ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبُو َزاُوَز  َحسَّ

٤َِزی َجائٔزَةْ  ٌُ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ ٥َ َخَلَبُض٥ِ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل  َجابٔز

نب  ملس، امکل نب دانیر، رضحت اطعء ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہبطخ رمعف نب یلع، اوبداؤد، اطسبؾ 

 ےک فتق اراشد رفامای رمعٰی درتس ےہ ینعی رمعٰی ےک دعب فہ انذف وہ اج ا ےہ۔

 رمعف نب یلع، اوبداؤد، اطسبؾ نب  ملس، امکل نب دانیر، رضحت اطعء :  رافی

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

  

 اجرب ےن  و ربخ افر دحثی رمعی ےک ابب ںیم لقن یک افر اننیلق ےن اس ںیم االتخػ ای

 رمعی ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ایاجرب ےن  و ربخ افر دحثی رمعی ےک ابب ںیم لقن یک افر اننیلق ےن اس ںیم االتخػ 

     57    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ س٠امی٪، ًبیساهَّلل، ارسائی١، ًبسالَکی٥، حرضت ًلاء :  راوی

ًََلائٕ   ٩ًَِ ی٥ٔ  ًَِبسٔ اِلََکٔ  ٩ًَِ ائٔی١َ  ٩ًَِ إرِٔسَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ًُبَِیُس اهَّللٔ  َٗ  ٪َ َّي اهَّللُ  أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ

ََٟک َحَیاَتَک  ُج١ٔ هَٔي  و٢ُ اٟزَُّج١ُ ٟرٔلَّ ُ٘ ا٢َ َش َٗ َيي  ِٗ ٠ُُِٗ  َو٣َا اٟزُّ َيي  ِٗ ٤َِزی َواٟزُّ ٌُ ِٟ ٩ًَِ ا  ٥َ
ُضَو َجائٔزَةْ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َٓ ٠ُِت٥ِ  ٌَ َٓ إِٔ٪  َٓ   

اطعء ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رمعٰی افر  ادمح نب امیلسؿ، دیبع اہلل، ارسالیئ، دبعارکلمی، رضحت



 

 

ی ای یئش ےہ؟ وت اوہنں ےن   

قب

ی رکےن ےس عنم رفامای۔ دحثی رشفی ےک رافی ےن اےنپ ااتسذ ینعی رضحت اجرب ےس درایتف ای ر  

قب

ر

 افر مت یہ اس ےک امکل وہ اس رطہقی ےس رفامای وکیئ صخش دفرسے صخش ےس ےہک ہک ہی زیچ اہمتری زدنیگ کت اہمترے فاےطس ےہ

 دےنی وک عنم رفامای رھپ ارگ یسک صخش ےن یسک وک اس رطہقی ےس ہہک رک دای وت فہ زیچ اس یک وہ اجیت ےہ ہک سج وک اس رطہقی ےس اہک ےہ۔

 ادمح نب امیلسؿ، دیبعاہلل، ارسالیئ، دبعارکلمی، رضحت اطعء :  رافی

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

  

 رمعی ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اجرب ےن  و ربخ افر دحثی رمعی ےک ابب ںیم لقن یک افر اننیلق ےن اس ںیم االتخػ ای

     58    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ي، ٣ح٤س، طٌبة، ٗتازة، حرضت ًلاء، حرضت جابز٣ح٤س ب٩ ا٤ٟثى :  راوی

ُث  َتاَزَة یَُحسِّ َٗ   ُ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ْس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز ًََلإئ   ٩ًَِ  

 ٌُ ِٟ ا٢َ ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ   ٤َِزی َجائٔزَةْ ا٨َّٟٔييِّ َػل

، اتقدة، رضحت اطعء، رضحت اجرب ےس رفاتی یک ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رمعٰی 

 

ت ة
ع

 

دمحم نب اینثمل، دمحم، ص

 رکان درتس ےہ )ینعی رمعٰی ےک دعب فہ انذف افر اجری وہ اج ا ےہ(۔

، اتقدة، رضحت اطعء، :  رافی

 

ت ة
ع

 

 رضحت اجرب دمحم نب اینثمل، دمحم، ص

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

  

 رمعی ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اجرب ےن  و ربخ افر دحثی رمعی ےک ابب ںیم لقن یک افر اننیلق ےن اس ںیم االتخػ ای

     59    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، حبا٪، ًبساهَّلل، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ابي س٠امی٪، حرضت ًلاء :  راوی

 ٔ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ أَب ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا حٔبَّاُ٪  َٗ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ  ا٢َ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ا٢َ  َٗ ًََلإئ   ٩ًَِ  ٪َ َرُسو٢ُ ي ُس٠َامِیَ

َُٟط َحَیاَتطُ َو٣َِوَتطُ  ُضَو  َٓ ًِٔلَي َطِیّئا َحَیاَتطُ  ُ ٥َ ٩ِ٣َ أ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   اهَّللٔ َػل

دمحم نب احمت، ةحؿ، دبع اہلل، دبعاکلمل نب ایب امیلسؿ، رضحت اطعء ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

 یئ یئش دی زدنیگ ںیم اس وک اامعتسؽ رکےن وک وت فہ یئش زدنیگ افر اس ےک رمےن ےک دعب ایس یک وہیگ۔سج صخش ےن یسک وک وک

 دمحم نب احمت، ةحؿ، دبعاہلل، دبعاکلمل نب ایب امیلسؿ، رضحت اطعء :  رافی



 

 

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

  

 رمعی ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   باب

 اجرب ےن  و ربخ افر دحثی رمعی ےک ابب ںیم لقن یک افر اننیلق ےن اس ںیم االتخػ ای

     60    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ یزیس، سٔیا٪، اب٩ جزیخ، حرضت ًلاء ےن حرضت جابز :  راوی

 َ ٨ًَِ أَِخبََر٧ ٕ َرضَٔي اهَّللُ  ٩ًَِ َجابٔز ًََلإئ   ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس  ًَ ُس ب٩ُِ  َّي ا ٣َُح٤َّ ُط أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

٤ًَِٔز َطیِ  ُ ٩ِ٤َ أُِرَٗٔب أَِو أ َٓ ٤ٔزُوا  ٌِ ا٢َ  َا تُزِٗٔبُوا َو َا ُت َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ََٟوَرثَتٔطٔ اهَّللُ  ُضَو  َٓ  ّئا 

دمحم نب دبعاہلل نب زیدی، ایفسؿ، انب رججی، رضحت اطعء ےن رضحت اجرب ےس رفاتی یک ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ی دای اجےئ اگ ای رمعٰی یسک یئش ںیم وت فہ  

قب

ی ہن ای رکف افر رمعی رکان ااھچ اکؾ ںیہن ےہ رھپ سج صخش وک ر  

قب

یئش اس ےک فرہث یک  ےن رفامای ر

 وہ اجےئ یگ۔

 دمحم نب دبعاہلل نب زیدی، ایفسؿ، انب رججی، رضحت اطعء ےن رضحت اجرب :  رافی

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

  

 رمعی ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ابب ںیم لقن یک افر اننیلق ےن اس ںیم االتخػ ای ی ےکاجرب ےن  و ربخ افر دحثی رمع

     61    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ًلاء، حبیب اب٩ ثاب ، حرضت اب٩ ٤ًز :  راوی

ِبُس  ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  أَِخبََر٧َا إِٔسَح ًََلإئ أ٧ََِبأ٧ََا َحبٔیُب ب٩ُِ أَبٔي ثَابٕٔ    ٩ًَِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  َٗ  ٔٚ ا اٟزَّزَّ

 ُ ٤ًَِٔز َطِیّئا أَِو أ ُ ٩ِ٤َ أ َٓ َيي  ِٗ ا٢َ  َا ٤ًَُِزی َو َا ُر َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  َٟطُ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ُضَو  َٓ  َحَیاَتطُ َو٤َ٣َاَتطُ  ِرَٗٔبطُ 

ااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، انب رججی، اطعء، بیبح انب اثتب، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

ی ای وت رھپ فہ   

قب

ی رکان ااھچ اکؾ ےہ رھپ سج یسک صخش ےن رمعٰی ای ر  

قب

یئش ہشیمہ ےک فآہل فملس ےن رفامای ہن وت رمعٰی رکان ہاےیہ افر ہن یہ ر

 ےئل اس صخش یک وہیگ ہاےہ فہ صخش زدنہ رےہ ای اس اک ااقتؽ وہ اجےئ۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، انب رججی، اطعء، بیبح انب اثتب، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 رمعی ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب



 

 

 اجرب ےن  و ربخ افر دحثی رمعی ےک ابب ںیم لقن یک افر اننیلق ےن اس ںیم االتخػ ای

     62    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیساهَّلل ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ بَک، اب٩ جزیخ، ًلاء، حبیب ب٩ ابي ثاب ، حرضت اب٩ ٤ًز :  راوی

ا٢َ أَِخبَرَ أَ  َٗ ا٢َ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  َٗ ُس ب٩ُِ بََِکٕ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َحبٔیٔب ب٩ِٔ أَبٔي ِخبََر٧َا ًُبَِیُس اهَّللٔ ب٩ُِ َس ًََلاْئ  نٔي 

َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ُط ٨ِ٣ُٔط  ٌِ ٥ِ َشِش٤َ َٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َو ٤ًَِٔز َطِیّئا أَِو ثَابٕٔ   ُ ٩ِ٤َ أ َٓ َيي  ِٗ ٥َ  َا ٤ًَُِزی َو َا ُر ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ

ًََلاْئ صَُو ِْٟٔلَخٔ  ا٢َ  َٗ ُط َحَیاَتطُ َو٤َ٣َاَتُط  َٟ ُضَو  َٓ  أُِرَٗٔبطُ 

اہلل ہیلع دیبع اہلل نب دیعس، دمحم نب رکب، انب رججی، اطعء، بیبح نب ایب اثتب، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص 

ی ےیک رھپ فہ ایس اک وہایگ زدنیگ ںیم  

قب

ی ےہ افر ہن رمعٰی رھپ سج صخش ےن یسک یئش ںیم رمعٰی ای ر  

قب

 یھب فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہن وت ر

 افر رمےن ےک دعب یھب۔

 دیبعاہلل نب دیعس، دمحم نب رکب، انب رججی، اطعء، بیبح نب ایب اثتب، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 رمعی ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اجرب ےن  و ربخ افر دحثی رمعی ےک ابب ںیم لقن یک افر اننیلق ےن اس ںیم االتخػ ای

     63    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسة ب٩ ًبساٟزحی٥، وٛیٍ، یزیس ب٩ زیاز ب٩ ابي اٟحٌس، حبیب ب٩ ابي ثاب ، حرضت اب٩ ٤ًز :  راوی

 ٔ ٩ًَِ َحب ٔس  ٌِ َِٟح ٩ًَِ یَزٔیَس ب٩ِٔ زَٔیازٔ ب٩ِٔ أَبٔي ا  ٍْ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َوٛٔی َٗ ِبٔس اٟزَّحٔی٥ٔ  ًَ ًَِبَسةُ ب٩ُِ  ُ  أَِخبََرنٔي  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ یٔب ب٩ِٔ أَبٔي ثَابٕٔ  

 َٓ َيي  ِٗ ا٢َ ٩ِ٣َ أُِرَٗٔب ُر َٗ َيي َو ِٗ ٩ًَِ اٟزُّ  ٥َ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  و٢ُ ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ُ٘ َٟطُ اب٩َِ ٤ًََُز َش  ُضَو 

ی افر رمعٰی ےس   

قب

دبعة نب دبعارلمیح، فعیک، زیدی نب زاید نب ایب ادعجل، بیبح نب ایب اثتب، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک ر

ی ںیم دے وت فہ یئش ایس یک وہ اجیت ےہروسؽ   

قب

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای افر اراشد رفامای ہک  و صخش یسک وک وکیئ یئش ر

 سج وک فہ یئش دی یئگ۔

 دبعة نب دبعارلمیح، فعیک، زیدی نب زاید نب ایب ادعجل، بیبح نب ایب اثتب، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 رمعی ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اجرب ےن  و ربخ افر دحثی رمعی ےک ابب ںیم لقن یک افر اننیلق ےن اس ںیم االتخػ ای



 

 

     64    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤زو ب٩ ًلي، ابو ًاػ٥، اب٩ جزیخ، ابواٟزبیر، حرضت جابزً :  راوی

ا٢َ أَِخبََرنٔي أَبُو اٟزُّ  َٗ ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَأػ٥ٕ  ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ا٢َ أَِخبََر٧َا  َٗ و٢ُ  ُ٘ ٍَ َجابّٔزا َش َّطُ َس٤ٔ ٔ أ٧َ بَیِر

 ًَ َّي اهَّللُ  َٟطُ َحَیاَتُط َو٤َ٣َاَتطُ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ُضَو  َٓ ٤ًَِٔز َطِیّئا  ُ ٥َ ٩ِ٣َ أ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

ی رکےن ےس   

قب

رمعف نب یلع، اوب اعمص، انب رججی، اوبازلریب، رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ر

ی ںیم دے وت فہ یئش  

قب

 ایس یک وہ اجیت ےہ سج وک فہ یئش دی یئگ۔ عنم رفامای افر رفامای ہک  و صخش یسک یئش وک ر

 رمعف نب یلع، اوب اعمص، انب رججی، اوبازلریب، رضحت اجرب :  رافی

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

  

 رمعی ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ےک ابب ںیم لقن یک افر اننیلق ےن اس ںیم االتخػ ایاجرب ےن  و ربخ افر دحثی رمعی 

     65    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥ ب٩ ػسرا٪، برش ب٩ ا٤ٟٔـ١، ححاد اٟؼواٖ، ابوزبیر، حرضت جابز :  راوی

٩ًَِ برِٔشٔ  ُس ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ ُػِسَراَ٪  ث٨ََا أَِخبََرنٔي ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟزُّبَیِر  ُٖ ا وَّ َِٟححَّاُد اٟؼَّ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ  ١ٔ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ  ب٩ِٔ ا

ىٔي ٌِ ٠َِی٥ُِٜ َش ًَ رَشَ اِْلَِنَؼارٔ أ٣َِٔشُٜوا  ٌِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَا ٣َ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٤ٔزُوصَ  َجابْٔز  ٌِ َّطُ ٩ِ٣َ أ٣ََِواَل٥ُِٜ  َا ُت َٓإ٧ٔ ا 

٤ًَِٔزُظ َحَیاَتُط َو٤َ٣َاَتطُ  ُ َّطُ ٩ِ٤َٟٔ أ إ٧ٔ َٓ ٤ََز َطِیّئا  ًِ  أَ

دمحم نب اربامیہ نب دصراؿ، رشب نب الضفمل، اجحج اوصلاػ، اوبزریب، رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

فتل وک اےنپ اپس روھک افر مت گوگ اےنپ امؽ ںیم رمعٰی ےن رکف۔ رھپ  و فملس ےن اراشد رفامای اے ااصنری گووگ! مت گوگ اےنپ امؽ د

 صخش رمعٰی رکے اگ یسک یئش ںیم دفرسے یک  و ہک زدنیگ ںیم یک اجےئ افر رمےن ےک دعب۔

 دمحم نب اربامیہ نب دصراؿ، رشب نب الضفمل، اجحج اوصلاػ، اوبزریب، رضحت اجرب :  رافی

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

  

 رمعی ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اجرب ےن  و ربخ افر دحثی رمعی ےک ابب ںیم لقن یک افر اننیلق ےن اس ںیم االتخػ ای
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 ًلي، خاٟس، ہظا٦، ابوزبیر، حرضت جابز٣ح٤س ب٩ ًبسا ا :  راوی

ٕ أَ٪َّ  ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟزُّبَیِر ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ  ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ًَِبٔس اِْلَ ُس ب٩ُِ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َّي اهَّللُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

٠َِی٥ُِٜ أ٣ََِواَل٥ُِٜ َو  ًَ ا٢َ أ٣َِٔشُٜوا  َس ٣َِوتٔطٔ َٗ ٌِ َٟطُ َحَیاَتطُ َوَب ُضَو  َٓ ٤ًَِٔز َطِیّئا َحَیاَتطُ  ُ ٩ِ٤َ أ َٓ ٤ٔزُوَصا  ٌِ   َا ُت

دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، اشہؾ، اوبزریب، رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اے 

ای رکف اؿ امگوں ںیم رھپ  و صخش رمعٰی رکے اگ یسک یئش ںیم دفرسے ےک فاےطس وت اس گووگ! مت اھبنسؽ روھک اےنپ امؽ ںیم افر رمعٰی ہن 

 یک زدنیگ رھب ےک ےیل فہ یئش وہ اجےئ یگ بج کت ہک فہ صخش زدنہ رےہ افر اس ےک رمےن ےک دعب یھب فہ یئش اس صخش یک ےہ۔

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، اشہؾ، اوبزریب، رضحت اجرب :  رافی

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

  

 رمعی ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اجرب ےن  و ربخ افر دحثی رمعی ےک ابب ںیم لقن یک افر اننیلق ےن اس ںیم االتخػ ای
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 ٣ح٤س ب٩ ًبسا اًلي، خاٟس، زاؤز ب٩ ابي ہ٨س، ابوزبیر، حرضت جابز :  اویر

 ًَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟزُّبَیِر ٩ًَِ َزاُوَز ب٩ِٔ أَبٔي ص٨ِٕٔس  ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ِبٔس اِْلَ ًَ ُس ب٩ُِ  َّي أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ِ َجابٔز

٠َِیطٔ  ًَ َيي ٩ِ٤َٟٔ أُِرَٗٔبَضا اهَّللُ  ِٗ ٥َ اٟزُّ
 َوَس٠َّ

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، داؤد نب ایب دنہ، اوبزریب، رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای

ی ای ایگ۔  

قب

ی اس صخش اک ےہ ہک سج صخش ےک فاےطس ر  

قب

 ر

 نب ایب دنہ، اوبزریب، رضحت اجربدمحم نب دبعاالیلع، اخدل، داؤد  :  رافی

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

  

 رمعی ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اجرب ےن  و ربخ افر دحثی رمعی ےک ابب ںیم لقن یک افر اننیلق ےن اس ںیم االتخػ ای
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 ًلي ب٩ ححز، ہظی٥، زاؤز، ابوزبیر، حرضت جابز :  راوی

ا٢َ َرُسو٢ُ  َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟزُّبَیِر ٩ًَِ َزاُوَز  ث٨ََا صَُظِی٥ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَلٔيُّ ب٩ُِ حُِحز ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ أَِخبََر٧َا  َّي اهَّللُ  ٥َ  اهَّللٔ َػل



 

 

َيي َجائٔزَْة ْٔلَص٠َِٔضا ِٗ ٤َِزی َجائٔزَْة ْٔلَص٠َِٔضا َواٟزُّ ٌُ ِٟ  ا

یلع نب رجح، میشہ، داؤد، اوبزریب، رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رمعٰی اؿ گووگں 

ی ےک امکل یھب اس ےک   

قب

ی ای ایگ( وہےت ںیہ۔اک وہ اج ا ےہ ہک نج وک دای ایگ ےہ افر ر  

قب

 گوگ )نج ےک فاےطس ر

 یلع نب رجح، میشہ، داؤد، اوبزریب، رضحت اجرب :  رافی

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

  

 اس االتخػ اک کذرکہ  و ہک زرہی رپ اس ربخ ںیم لقن ای ایگ ےہ

 قلعتم ااحدثی ابمرہکرمعی ےس  :   ابب

 اس االتخػ اک کذرکہ  و ہک زرہی رپ اس ربخ ںیم لقن ای ایگ ےہ
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٣ح٤وز ب٩ خاٟس، ٤ًز، اوزاعي، اب٩ طہاب، ٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪، ب٘یة ب٩ وٟیس، اوزاعي، حرضت زہزی، رعوہ، حرضت  :  راوی

 جابز

 َ ٤ًَِزُ أَِخب ا٢َ و أَِخبََرنٔي  َٗ ث٨ََا اب٩ُِ ٔطَضإب  ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔيِّ َحسَّ ث٨ََا ٤ًَُزُ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُة َرنٔي ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َخأٟٕس  و ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ أ٧ََِبأ٧ََا َب٘ٔیَّ

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔيِّ  َِٟؤٟیٔس  ٤ًَِٔز ٤ًَُِزی  ب٩ُِ ا ُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ أ َّي اهَّللُ  َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

ًَ٘ٔبٔطٔ  ٘ٔبٔطٔ َیزٔثَُضا ٩ِ٣َ یَزٔثُُط ٩ِ٣ٔ  ٌَ ٔ َٟطُ َوٟ  َٓهَٔي 

 نب ف دی، افزایع، رضحت زرہی، رعفہ، رضحت اجرب ےس رفاتی ای ےہ 

 

 قتئة
ومحمد نب اخدل، رمع، افزایع، انب اہشب، رمعف نب امثعؿ، ی

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج صخش ےن یسک ےک فاےطس رمعٰی ای وت فہ یئش اس صخش یک وہیگ افر اس ےک ہک

 دعب اس ےک فراثء یک ےہ  و ہک اس ےک ےھچیپ رہ ےئگ ںیہ۔

 نب ف دی، افزایع، رضح :  رافی

 

 قتئة
 ت زرہی، رعفہ، رضحت اجربومحمد نب اخدل، رمع، افزایع، انب اہشب، رمعف نب امثعؿ، ی

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

  

 رمعی ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اس االتخػ اک کذرکہ  و ہک زرہی رپ اس ربخ ںیم لقن ای ایگ ےہ
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 ًیسي ب٩ ٣شاور، وٟیس، ابو٤ًزو، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ، حرضت جابز :  راوی



 

 

٩ًَِ أَبٔي َس  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٤ًَِزٕو  ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟؤٟیُس  ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ أَِخبََر٧َا ًٔیَسي ب٩ُِ ٣َُشاؤٕر  َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز ٤َ٠ََة 

ًَ٘ٔبٔطٔ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػ  ٘ٔبٔطٔ َیزٔثَُضا ٩ِ٣َ َیزٔثُطُ ٩ِ٣ٔ  ٌَ ٔ َٟطُ َوٟ ٤ًَِٔزَصا هَٔي  ُ ٤َِزی ٩ِ٤َٟٔ أ ٌُ ِٟ ٥َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   ل

یسیع نب اسمفر، ف دی، اوبرمعف، انب اہشب، اوبہملس، رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 

صخش ےک فاےطس ےہ ہک سج ےک فاےطس رمعٰی ای ایگ افر اس ےک ےلہپ گووگں ےک فاےطس فارث اس رمعٰی اک فہ ےہ  و ہک  رفامای رمعٰی اس

 فارث اس ےک امؽ اک وہاگ اس ےک رمےن ےک دعب۔

 یسیع نب اسمفر، ف دی، اوبرمعف، انب اہشب، اوبہملس، رضحت اجرب :  رافی

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

  

 رمعی ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اس االتخػ اک کذرکہ  و ہک زرہی رپ اس ربخ ںیم لقن ای ایگ ےہ
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 وابي س٤٠ة، حرضت جابز ٣ح٤س ب٩ ہاط٥ ب٠ٌبکي، وٟیس، اوزاعي، زہزی، رعوة :  راوی

٩ًَِ اٟزُّصِ  ث٨ََا اِْلَِوَزاعٔيُّ 
ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟؤٟیُس  ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ِّيُّ  ٠ََبک ٌِ َِٟب ُس ب٩ُِ َصأط٥ٕ ا ٕ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َجابٔز َوَة َوأَبٔي َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ رُعِ زٔیِّ 

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  ًَ٘ٔبٔطٔ َٗ ٘ٔبٔطٔ َیزٔثَُضا ٩ِ٣َ َیزٔثُُط ٩ِ٣ٔ  ٌَ ٔ ُط َوٟ َٟ ٤ًَِٔزَصا هَٔي  ُ ٤َِزی ٩ِ٤َٟٔ أ ٌُ ِٟ  ٥َ ا

، رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 

مة
سل
ی، ف دی، افزایع، زرہی، رعفة فایب 

ت ک
ی عل

دمحم نب اہمش 

 ےک فاےطس رمعٰی ای ایگ ےہ افر رمعٰی ںیم ےس  و یئش اس وک  یل ےہ فہ اس یک ےہ افر اراشد رفامای رمعٰی اس صخش ےک فاےطس ےہ ہک سج

 اس ےک دعب اس یک ےہ  و فارث ےھچیپ رہ اجےئ اگ افر  و صخش اس ےک امؽ اک فارث وہاگ فہ یہ صخش اس رمعٰی اک یھب فارث ےہ۔

م  :  رافی
سل
ی، ف دی، افزایع، زرہی، رعفة فایب 

ت ک
ی عل

، رضحت اجربدمحم نب اہمش 

 

 ة

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

  

 رمعی ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اس االتخػ اک کذرکہ  و ہک زرہی رپ اس ربخ ںیم لقن ای ایگ ےہ
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٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ًبساٟزحی٥، ٤ًزو ب٩ ابي س٤٠ہ ز٣ظقي، ابو ٤ًز ػ٨ٌاني، ہظا٦ ب٩ رعوة، رعوة، حرضت  :  راوی

 ًبساهَّلل ب٩ زبیر



 

 

٣َِظقٔيُّ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ أَبٔي َس٤َ٠ََة اٟسِّ ث٨ََا 
ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اٟزَّحٔی٥ٔ  ًَ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ  ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ  ٩ًَِ أَبٔيأَِخبََرنٔي ٣َُح٤َّ انٔيِّ  ٌَ ٨ِ ٤ًََُز اٟؼَّ

ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ اٟزُّبَیِر  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  َُٟط  ب٩ِٔ رُعِ ٤ََز َرُجَّل ٤ًَُِزی  ًِ أَی٤َُّا َرُج١ٕ أَ

َٟطُ َو٩ِ٤َٟٔ َیزٔثُُط ٩ِ٣ٔ  َٓهَٔي  ٘ٔبٔطٔ  ٌَ ٔ  ًَ٘ٔبٔطٔ ٣َِوُروثَْة  َوٟ

دمحم نب دبعاہلل نب دبعارلمیح، رمعف نب ایب ہملس دیقشم، اوب رمع اعنصین، اشہؾ نب رعفة، رعفة، رضحت دبعاہلل نب زریب ےس رفاتی ےہ 

وت فہ ششخب  ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  و صخش یسک صخش وک رمعٰی ںیم وکیئ زیچ دے اس ےک ےھچیپ رےنہ فاےل وک

 ںیم آیئ وہیئ یئش اس یک تیکلم ےہ ہک سج وک امکل ےن دی افر رھپ اس یک ےہ  و صخش اس ہیطع ےک فوصؽ رکےن فاےل اک وہاگ ۔

 دمحم نب دبعاہلل نب دبعارلمیح، رمعف نب ایب ہملس دیقشم، اوب رمع اعنصین، اشہؾ نب رعفة، رعفة، رضحت دبعاہلل نب زریب :  رافی

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

  

 رمعی ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اس االتخػ اک کذرکہ  و ہک زرہی رپ اس ربخ ںیم لقن ای ایگ ےہ

     73    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یث، اب٩ طہاب، ابو س٤٠ہ، حرضت جابزٗتیبة ب٩ سٌیس، ٟ :  راوی

ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٩ًَِ أَبٔي َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ُ   أَِخبََر٧َا  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز

 َ٤ًِ و٢ُ ٩ِ٣َ أَ ُ٘ ٥َ َش ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٘ٔبٔطٔ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌَ ٔ ٤ًَِٔز َوٟ ُ طُ َوهَٔي ٩ِ٤َٟٔ أ
َّ٘ ِوُُٟط َح َٗ  ٍَ َل َٗ ِس  َ٘ َٓ ٘ٔبٔطٔ  ٌَ ٔ ُط َوٟ َٟ  َز َرُجَّل ٤ًَُِزی 

نب دیعس، ثیل، انب اہشب، اوب ہملس، رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج  ہبیتق

دفرسے صخش وک افر اس ےک فروثں وک اس ےن اینپ وگتفگ ےس اےنپ قح وک اٹمای اس ےک ےنہک ےس صخش ےن رمعٰی ںیم اینپ یئش دی یسک 

 فہ یئش اس یک وہیگ افر اس ےک ےلہپ گووگں یک۔

 نب دیعس، ثیل، انب اہشب، اوب ہملس، رضحت اجرب :  رافی

 

ئت ة
ت

 

 قت

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

  

 رمعی ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اس االتخػ اک کذرکہ  و ہک زرہی رپ اس ربخ ںیم لقن ای ایگ ےہ

     74    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ س٤٠ة و حارث ب٩ ٣شٜین، اب٩ ٗاس٥، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ابو س٤٠ہ، حرضت جابز :  راوی



 

 

 ٩ًَِ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا  ٍُ ٠َِیطٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔیٕن ِٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة َوا ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب   ٣َأٟٕک 

ا٢َ أَی٤َُّ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٩ًَِ َجابٔز َلاَصا  َا أَبٔي َس٤َ٠ََة  ٌِ ََّضا ٠َّٟٔٔذی ُش إ٧ٔ َٓ ٘ٔبٔطٔ  ٌَ ٔ َٟطُ َوٟ ٤ًَِٔز ٤ًَُِزی  ُ ا َرُج١ٕ أ

٤ََِٟوارٔیُث  ِ  ٓٔیطٔ ا ٌَ َٗ ًََلاّئ َو ًَِلي  َّطُ أَ ًَِلاَصا ْٔل٧َ َّٟٔذی أَ ٔلَي ا ٍُ إ  َتزِٔج

 ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، انب اہشب، اوب ہملس، رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ

 

مة
سل
ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع  دمحم نب 

فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و صخش یسک ےک فاےطس رمعٰی رکے افر اس ےک ےھچیپ رےنہ فاگوں ےک فاےطس ینعی اس ےک فراثء ےک فاےطس 

 وہ یت اہتبل اس دی وہیئ یئش اک امکل وہ اج ا ےہ فہ ےنیل فاال صخش فاسپ ںیہن ےل اتکس افر فہ زیچ دےنی فاےل یک رطػ فاسپ ںیہن

 ویکہکن اس ےن ایسی یئش اک ہیطع ای ےہ ہک اس ںیم ےنیل فاےل فرہث یک فراتث وہیگ۔

 ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، انب اہشب، اوب ہملس، رضحت اجرب :  رافی

 

مة
سل
 دمحم نب 

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

  

 رمعی ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اس االتخػ اک کذرکہ  و ہک زرہی رپ اس ربخ ںیم لقن ای ایگ ےہ

     75    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزا٪ ب٩ بکار، ابواٟامی٪، طٌیب، زہزی، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، حرضت جابز :  راوی

ثَىٔي أَبُو َس٠َ أَِخبََر٧َا ٤ًِٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِیْب  ٌَ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪ٔ ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ا٢َ َحسَّ َٗ إر 
َّ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َزاُ٪ ب٩ُِ بَک ٤ََة ب٩ُِ 

َُّط ٩ِ٣َ أَ  َضي أ٧َ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٤ًَِٔزصَا أَ٪َّ َجابّٔزا أَِخبََرُظ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ُ ََّضا ٠َّٟٔٔذی أ إ٧ٔ َٓ ٘ٔبٔطٔ  ٌَ ٔ َٟطُ َوٟ ٤ًََِز َرُجَّل ٤ًَُِزی 

طٔ  ِّ٘ ٍَ ٩ِ٣ٔ ٣ََوارٔیٔث اهَّللٔ َوَح َٗ ًَِلاَصا ٣َا َو َّٟٔذی أَ  َیزٔثَُضا ٩ِ٣ٔ َػاحٔبَٔضا ا

می یلص اہلل ہیلع فآہل رمعاؿ نب اکبر، اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، اوبہملس نب دبعارلنمح ، رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رک

وت امکل فملس ےن مکح رفامای سج صخش ےن یسک یئش وک دای یسک وک ھچک رمعٰی ےک وطر ےس افر امکل انب دای اس وک افر ےلھچپ فراثء وک اس رمعٰی اک 

اےل وک ھچک ہن ےلم وہایگ فہ آدیم اس زیچ اک اب اس ےک فارث اہلل ےک رقمر ےیک وہےئ وصحں وک اس رمعٰی وک ےل ںیل ےگ افر دےنی ف

 اگ۔

 رمعاؿ نب اکبر، اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، اوبہملس نب دبعارل ،نؿ، رضحت اجرب :  رافی

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

  

 رمعی ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب



 

 

 رپ اس ربخ ںیم لقن ای ایگ ےہاس االتخػ اک کذرکہ  و ہک زرہی 

     76    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ًبساٟح٥ٜ، اب٩ ابي ٓسیک، اب٩ ابي ذئب، اب٩ طہاب، ابو س٤٠ہ، حرضت جابز :  راوی

٩ًَِ ابِ   ٥َٜٔ َِٟح ِبٔس ا ًَ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ  ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أَبٔي َس٤َ٠ََة أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔي ذٔئِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ َُٓسیِٕک  ٩ٔ أَبٔي 

َٓهَٔي  ٘ٔبٔطٔ  ٌَ ٔ َُٟط َوٟ ٤ًَِٔز ٤ًَُِزی  ُ َضي ٓٔی٩ِ٤َ أ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٔلي ٩ًَِ َجابٔز ٌِ ٨ِ٣َٔضا َُٟط بَِت٠َْة  َا َیُحوُز ٤ُ٠ِٟٔ

٤ََِٟوارٔیُث ََشِ  ِ  ا ٌَ َل َ٘ َٓ ٤ََِٟوارٔیُث  ِ  ٓٔیطٔ ا ٌَ َٗ ًََلاّئ َو ًَِلي  َّطُ أَ ا٢َ أَبُو َس٤َ٠ََة ْٔل٧َ َٗ ْن َو َا ث٨َُِیا   كَطُ ََشِ

دمحم نب دبعاہلل نب دبعامکحل، انب ایب دفکی، انب ایب ذبئ، انب اہشب، اوب ہملس، رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص 

 ہیلع فآہل فملس ےن اس آدیم ےک دقمہم ںیم سج ےن رمعٰی ںیم دی اینپ زیچ دفرسے آدیم وک افر اس آدیم ےک فاروثں وک اس اہلل

ےک رمےن ےک دعب مکح ہی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ ایسی ششخب افر ہیطع ےہ  و ہک دےنی فاےل وک ںیہن لم اتکس 

ںیہن یسک مسق یک رشط اگلان افر ہن یہ اس ںیم یسک مسق اک اانثتسء رکان درتس ےہ۔ رضحت اوب ہملس رفامےت ںیہ ہک افر دےنی فاےل وک اجزئ 

ذموکرہ ہیطع اس فہج ےس فاسپ ںیہن وہ اتکس ہک اس دےنی فاےل صخش ےن اس رطہقی ےس ششخب یک ےہ ہک اس ںیم ےنیل فاےل صخش 

  اس رشط وک عطقنم رک دای۔ےک فراثء یک فراتث اثتب وہیئ ےہ رھپ فراثء ےن

 دمحم نب دبعاہلل نب دبعامکحل، انب ایب دفکی، انب ایب ذبئ، انب اہشب، اوب ہملس، رضحت اجرب :  رافی

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

  

 رمعی ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

  کذرکہ  و ہک زرہی رپ اس ربخ ںیم لقن ای ایگ ےہاس االتخػ اک

     77    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوزاؤز س٠امی٪ ب٩ یوسٕ، شٌ٘وب، ا٪ ٛے واٟس، ػاٟح، اب٩ طہاب، ابو س٤٠ہ، حرضت جابز :  راوی

ا٢َ َحسَّ  َٗ  ٕٕ ُ٪ ب٩ُِ َسِی ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ أَبَا َس٤َ٠ََة أَِخبَرَُظ أَِخبََر٧َا أَبُو َزاُوَز ُس٠َامِیَ ٩ًَِ َػأٟٕح  ث٨ََا أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ وُب  ُ٘ ٌِ ث٨ََا َش

 ٔ َُٟط َوٟ ٤ََز َرُجَّل ٤ًَُِزی  ًِ ا٢َ أَی٤َُّا َرُج١ٕ أَ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَِلیِ ٩ًَِ َجابٔز ِس أَ َٗ ا٢َ  َٗ ٘ٔبٔطٔ  ًََ٘ٔبَک ٌَ ََٜضا َو ُت

ًَِلا َُّط أَ ٔلَي َػاحٔبَٔضا ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ أ٧َ ٍُ إ ََّضا  َا َتزِٔج ًِٔلَیَضا َوإ٧ٔ ُ ََّضا ٩ِ٤َٟٔ أ إ٧ٔ َٓ ٤ََِٟوارٔیُث ٣َا بَقَٔي ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أََحْس  ِ  ٓٔیطٔ ا ٌَ َٗ ًََلاّئ َو  َصا 

ت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل اوبداؤد امیلسؿ نب ویفس، وقعیب، اؿ ےک فادل، اصحل، انب اہشب، اوب ہملس، رضح

ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک سج صخش ےن یسک دفرسے ےک فاےطس رمعٰی ای افر اس ےک فراثء ےک فاےطس رمعٰی ےیک۔ )ینعی اس 



 

 

ےہ افر اس دےنی  رطح ےس اہک ہک ہی اکمؿ فریغہ امتؾ زدنیگ اہمترے ےیل ےہ افر اہمترے رمےن ےک دعب اہمترے فراثء ےک ےیل

فاےل صخش ےن اہک ہک ںیم ےن فہ اکمؿ ای ھچک افر یئش اہمترے ےلھچپ ےک فاےطس ششخب دی۔ بج کت ہک اؿ ںیم ےس وکیئ ابیق راہ۔ وت 

اب فہ اکمؿ اس ےک فاےطس وہایگ ہک سج وک ہک اس دےنی فاےل صخش ےن ششخب یک اب فہ اکمؿ فریغہ دےنی فاےل )ینعی ششخب 

( فاسپ ںیہن گوٹ اتکس ےہ ویکہکن اس دےنی فاےل )ینعی ہبہ رکےن فاےل ےن اس رطہقی ےس ہبہ ای ےہ ہک رکےن فاےل یک اجبن

اس ںیم فراثء ےک ےیل فراتث اقمئ وہ یئگ۔ ینعی امتؾ زدنیگ اس ےک فاےطس ہک سج وک دای ےہ افر اس یک ومت ےک دعب اس ےک فراثء 

 ےک ےیل دای ےہ(۔

 ، وقعیب، اؿ ےک فادل، اصحل، انب اہشب، اوب ہملس، رضحت اجرباوبداؤد امیلسؿ نب ویفس :  رافی

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

  

 رمعی ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اس االتخػ اک کذرکہ  و ہک زرہی رپ اس ربخ ںیم لقن ای ایگ ےہ

     78    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ یزیس ب٩ ابي حبیب، اب٩ طہاب، ابو س٤٠ہ، حرضت جابز :  راوی

ثَىٔي یَزٔی ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیْس  ث٨ََا َس َٗا٢َ َحسَّ ث٨ََا أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس  ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب ُس ب٩ُِ أَ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ بٔي َحبٔیٕب 

٤َِزی أَِ٪ یََضَب اٟزَّ  ٌُ ِٟ َضي بٔا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٩ًَِ َجابٔز ِٟضَٔبَة ٩ًَِ أَبٔي َس٤َ٠ََة  ٘ٔبٔطٔ ا ٌَ ٔ ُج١ٔ َوٟ ُج١ُ ٟرٔلَّ

 ٔ ُضَو إ َٓ ٘ٔبَٔک  ٌَ ٘ٔبٔطٔ َوَشِشَتِثىَٔي إِٔ٪ َحَسَث بَٔک َحَسْث َوبٔ ٌَ ٔ ًِٔلَیَضا َوٟ ُ ََّضا ٩ِ٤َٟٔ أ ًَ٘ٔٔيي إ٧ٔ ٔلَي   لَيَّ َوإ

دمحم نب دبعاہلل نب زیدی نب ایب بیبح، انب اہشب، اوب ہملس، رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 اک امکل انب دے افر اانثتسء رکےت وہےئ اس رمعٰی ےس قلعتم رفامای ہک ارگ وکیئ صخش یسک دفرسے وک ہیطع رکے افر اس وک اس زیچ

رطہقی ےس ےہک ارگ اہمترے افرپ یسک مسق اک احدہث شیپ آاجےئ وت فہ یئش ریمی ےہ افر ریمے دعب رےنہ فاگوں )ینعی ریمے فراثء( یک 

فہ صخش ہیطع ںیم دی یئگ ےس اک ےہ وت اس رپ افر اس مسق یک رشط اگلےن فاگوں ےس قلعتم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای 

 امکل وہایگ )افر اس ےک رمےن ےک دعب( اس دفرسے صخش ےک فراثء امکل وہ ےئگ۔

 دمحم نب دبعاہلل نب زیدی نب ایب بیبح، انب اہشب، اوب ہملس، رضحت اجرب :  رافی

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

  

 اس دحثی ںیم ییحی نب ریثک افر دمحم نب رمعف اک رضحت اوب ہملس رپ االتخػ یک ایبؿ



 

 

 رمعی ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اس دحثی ںیم ییحی نب ریثک افر دمحم نب رمعف اک رضحت اوب ہملس رپ االتخػ یک ایبؿ

     79    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبسا اًلي، خاٟس ب٩ اٟحارث، ہظا٦، یحٌي ب٩ ابي ٛثیر، ابوس٤٠ہ، حرضت جابز :  راوی

ث٨ََ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحارٔٔث  ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ًَِبسٔ اِْلَ ُس ب٩ُِ  ا٢َ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ثٔیرٕ  َٛ ا َیِحٌَي ب٩ُِ أَبٔي 

ثَ  ٤َِزی ٩ِ٤َٟٔ َحسَّ ٌُ ِٟ ٥َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ ُ  َجابّٔزا َش ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َٟطُ ىٔي أَبُو َس٤َ٠ََة   ُوصَٔبِ  

فآہل دمحم نب دبعاالیلع، اخدل نب ااحلرث، اشہؾ، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 فملس ےن اراشد رفامای رمعٰی اس صخش اک وہ ا ےہ ہک سج وک ششخب یک یئگ۔

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل نب ااحلرث، اشہؾ، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، رضحت اجرب :  رافی

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

  

 ی ےس قلعتم ااحدثی ابمرہکرمع :   ابب

 اس دحثی ںیم ییحی نب ریثک افر دمحم نب رمعف اک رضحت اوب ہملس رپ االتخػ یک ایبؿ

     80    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌي ب٩ زرس ، ابو اس٤اًی١، یحٌي، ابوس٤٠ہ، حرضت جابز :  راوی

ًَِبٔس اهَّللٔأَِخبََر٧َا َیِحٌَي ب٩ُِ زُُرِس  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ثَُط  ث٨ََا َیِحٌَي أَ٪َّ أَبَا َس٤َ٠ََة َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١َ  ث٨ََا أَبُو إِٔس٤َ َٗا٢َ َحسَّ ٩ًَِ ٧َٔييِّ َ    

َٟطُ  ٤َِزی ٩ِ٤َٟٔ ُوصَٔبِ   ٌُ ِٟ ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   اهَّللٔ َػل

ہملس، رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رمعٰی ییحی نب درتس، اوب اامسلیع، ییحی، اوب

 اس صخش اک وہ اج ا ےہ ہک سج وک ششخب ای ایگ۔

 ییحی نب درتس، اوب اامسلیع، ییحی، اوبہملس، رضحت اجرب :  رافی

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

  

 رمعی ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اس دحثی ںیم ییحی نب ریثک افر دمحم نب رمعف اک رضحت اوب ہملس رپ االتخػ یک ایبؿ

     81    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلي ب٩ ححز، اس٤اًی١، ٣ح٤س، ابوس٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی



 

 

٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ  ٩ًَِ أَبٔي َس٤َ٠ََة  ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٌٔی١ُ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا إِٔس٤َ َٗ  ٕ ًَلٔيُّ ب٩ُِ حُِحز ٥َ أَِخبََر٧َا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

َٟطُ  ُضَو  َٓ ٤ًَِٔز َطِیّئا  ُ ٩ِ٤َ أ َٓ ا٢َ  َا ٤ًَُِزی  َٗ 

اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رمعٰی رکان یلع نب رجح، اامسلیع، دمحم، 

رتہب ںیہن ےہ نکیل سج یسک صخش ےن رمعٰی ںیم دے دی وکیئ زیچ وت فہ ایس صخش یک وہیگ ہک سج وک فہ یئش ہیطع یک ےہ )ینعی ہبہ ای 

 ےہ(۔

 ، اوبہملس، رضحت اوبرہریہیلع نب رجح، اامسلیع، دمحم :  رافی

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

  

 رمعی ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اس دحثی ںیم ییحی نب ریثک افر دمحم نب رمعف اک رضحت اوب ہملس رپ االتخػ یک ایبؿ

     82    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًیسٰي ًبسة ب٩ س٠امی٪، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو، ابوس٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا َا َحسَّ َٗ  ٪َ ًَِبَسةُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا ًٔیَسي َو ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ا٢َ أَِخبََر٧َا إِٔسَح َٗ ٩ًَِ ٤ِزٕو  ث٨ََا أَبُو َس٤َ٠ََة  َحسَّ

َٟطُ  ُضَو  َٓ ٤ًَِٔز َطِیّئا  ُ ا٢َ ٩ِ٣َ أ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل  أَبٔي صَُزیَِزَة 

 فآہل ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع دبعة نب امیلسؿ، دمحم نب رمعف، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

 فملس ےن اراشد رفامای سج صخش ےن یسک یئش ںیم رمعٰی ےیک وت فہ یئش اس یک وہیئگ ہک سج وک فہ یئش امکل ےن ششخب یک۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع دبعة نب امیلسؿ، دمحم نب رمعف، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 رمعی ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اس دحثی ںیم ییحی نب ریثک افر دمحم نب رمعف اک رضحت اوب ہملس رپ االتخػ یک ایبؿ

     83    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ ا٧ص، بظیر ب٩ ٧ہیک، حرضت ابوہزیزہ٣ح٤س ب٩ ا٤ٟثىي، ٣ح٤س، طٌبہ، ٗتازة، نرض ب :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟرِضٔ ب٩ِٔ  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ْس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا ٔ ب٩ِٔ ٧َضٔیٕک أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َبٔظیر  أ٧ََٕص 

٠َِیطٔ  ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٤َِزی َجائٔزَةْ  ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٌُ ِٟ ا٢َ ا َٗ  َوَس٥ََّ٠ 



 

 

دمحم نب اینثمل، دمحم، ہبعش، اتقدة، رضن نب اسن، ریشب نب کیہن، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےن رفامای سج صخش ےن یسک یئش ںیم رمعٰی ےیک وت فہ یئش اس یک وہیگ ہک سج وک امکل ےن ششخب یک۔

 دمحم نب اینثمل، دمحم، ہبعش، اتقدة، رضن نب اسن، ریشب نب کیہن، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 رمعی ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ہملس رپ االتخػ یک ایبؿ اس دحثی ںیم ییحی نب ریثک افر دمحم نب رمعف اک رضحت اوب

     84    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ا٤ٟثىي، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، ا٪ ٛے واٟس، ٗتازة، س٠امی٪ ب٩ ہظا٦، ٣ح٤س ب٩ سیری٩،َشیح :  راوی

 َٗ اذُ ب٩ُِ صَٔظا٦ٕ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ي 
٤َُِٟثىَّ ُس ب٩ُِ ا ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ُ٪ ب٩ُِ صَٔظا٦ٕ  َٟىٔي ُس٠َامِیَ َ ا٢َ َسأ َٗ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ثَىٔي أَبٔي  ا٢َ َحسَّ

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّي اهَّللُ  َضي ٧َٔييُّ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ یِٕح  ٩ًَِ َُشَ  
ُس ب٩ُِ ٔسیرٔی٩َ َث ٣َُح٤َّ ٠ُِ  َحسَّ ُ٘ َٓ ٤َِزی  ٌُ ِٟ ا٢َ ا َٗ ٤َِزی َجائٔزَْة  ٌُ ِٟ ٥َ أَ٪َّ ا

 ِ٠ُٗ َتاَزةُ  َٗ َ٠ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ ٧َٔييَّ اهَّللٔ َػل ٔ ب٩ِٔ ٧َضٔیٕک  ٩ًَِ َبٔظیر ثَىٔي ا٨َّٟرِضُ ب٩ُِ أ٧ََٕص  ٤ِزَی ُ  َحسَّ ٌُ ِٟ ا٢َ ا َٗ ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

٤َِزی َجائٔزَةْ  ٌُ ِٟ و٢ُ ا ُ٘ َِٟحَش٩ُ َش ٠ُُِٗ  لَاَ٪ ا َتاَزةُ َو َٗ ا٢َ  َٗ  َجائٔزَْة 

 ذ نب اشہؾ، اؿ ےک فادل، اتقدة، امیلسؿ نب اشہؾ، دمحم نب ریسنی،رشحی رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔دمحم نب اینثمل، اعم

 دمحم نب اینثمل، اعمذ نب اشہؾ، اؿ ےک فادل، اتقدة، امیلسؿ نب اشہؾ، دمحم نب ریسنی،رشحی :  رافی

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

  

 رمعی ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اس دحثی ںیم ییحی نب ریثک افر دمحم نب رمعف اک رضحت اوب ہملس رپ االتخػ یک ایبؿ

     85    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتازة، نرض ب٩ ا٧ص، بظیر ب٩ ٧ہیک، ابوہزیزہ :  راوی

 َٓ َتاَزةُ  َٗ ا٢َ  َٗ َ ٔ ل سٔظ ٌِ ًََ٘ٔبطُ ٩ِ٣ٔ َب  ١ِ ٌَ ٥َِٟ یَِح إَٔذا  َٓ  ٔ ٔسظ ٌِ ًَ٘ٔبُطُ ٩ِ٣ٔ َب ٤ًَِٔز َو ُ ٤َِزی إَٔذا أ ٌُ ِٟ ٤ََّا ا ا٢َ اٟزُّصِزٔیُّ إ٧ٔ َ٘ ١ُ ٌَ اَ٪ ٠َّٟٔٔذی یَِح

ًَِبسٔ اهَّللٔ  ثَىٔي َجابٔزُ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َ٘ َٓ ًََلاُئ ب٩ُِ أَبٔي َربَإح  َُٓشئ١َٔ  َتاَزةُ  َٗ ا٢َ  َٗ كَُط  ا٢َ  ََشِ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

َضي بَٔضا  َٗ ًََلاْئ  ا٢َ  َٗ وَ٪ بَٔضَذا  ـُ ِ٘ اُئ  َا َش َٔ ُِٟد٠َ ا٢َ اٟزُّصِزٔیُّ لَاَ٪ ا َ٘ َٓ َتاَزةُ  َٗ ا٢َ  َٗ ٤َِزی َجائٔزَْة  ٌُ ِٟ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ ٣َزَِواَ٪ ا  ًَِبُس ا

رہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت زرہی ےن ایبؿ ای ہک سج فتق رمعٰی دای اجےئ یسک صخش وک اتقدة، رضن نب اسن، ریشب نب کیہن، اوب



 

 

اس یک زدنیگ رھب افر اس ےک دعب اس ےک فراثء وت رھپ فہ دےنی فاےل صخش یک اجبن فاسپ ںیہن وہاگ افر  و صخش اس ےک فراثء ےک 

 ےہ۔ اتقدہ ےس یہ رفاتی ےہ ہک یسک صخش ےن اطعء نب ایب فاےطس ےن ےہک وت رشط ےک وماقف لمع وہاگ ینعی دےنی فاےل وک لم اتکس

رابح ےس درایتف ای اوہنں ےن لقن ای ہک اجرب نب دبعاہلل ےن ھجم وک دحثی ہک یئ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 

ےن اس ےک وماقف مکح ںیہن ای )ینعی رفامای رمعٰی اجزئ ےہ۔ رضحت اوباتقدہ وک رضحت زرہی ےس نس رک ایبؿ رکےت ںیہ ہک افلخء 

رضحت اوبرکب افر رضحت رمع ےن رمعٰی ےک  واز اک مکح ںیہن رفامای۔ نکیل رضحت اطعء لقن رفامےت ںیہ ہک دبعا بلطم نب رمفاؿ ےن 

 اس ےک وماقف مکح رفامای۔

 اتقدة، رضن نب اسن، ریشب نب کیہن، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 ویبی اےنپ وشرہ یک ااجزت ےک ریغب ھچک دے ےکس اس ےک ایبؿ ںیم

 رمعی ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ویبی اےنپ وشرہ یک ااجزت ےک ریغب ھچک دے ےکس اس ےک ایبؿ ںیم

     86    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٤ٌ٣ز، حبا٪، ح٤از ب٩ س٤٠ة، ابزاہی٥ ب٩ یو٧ص ب٩ ٣ح٤س، ا٪ ٛے واٟس، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، زاؤز ب٩ ابي ہ٨س  :  راوی

 وحبیب ٥٠ٌ٣، ٤ًزو ب٩ طٌیب

ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة ح و أَ  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َحبَّاُ٪  َٗا٢َ َحسَّ  ٕ ٤َز ٌِ ُس ب٩ُِ ٣َ ا٢َ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ٕس  ِخبَرَنٔي إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ یُو٧َُص ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ

 ًَ  ٩ًَِ  ٥ُِّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ٩ًَِ َزاُوَز َوصَُو اب٩ُِ أَبٔي ص٨ِٕٔس َوَحبٔیْب ا ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبٔي  ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ُط

 َّ ٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ظ ٔ َجسِّ ُى ٟ ِٔ ا٢َ  َا یَحُوُز  ٔا٣َِزأَةٕ صَٔبْة فٔي ٣َأَٟضا إَٔذا ٠َ٣ََک َزِوُجَضا ًِٔؼ٤ََتَضا ا٠َّٟ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  ٤َُح٤َّسٕ ي اهَّللُ 

، اربامیہ نب ویسن نب دمحم، اؿ ےک فادل،  ،ند نب ہملس، داؤد نب ایب دنہ فبیبح ملعم، رمعف نب

 

مة
سل
 بیعش، دمحم نب رمعم، ةحؿ،  ،ند نب 

 اؿ ےک فادل، اےنپ دادا ےس لقن رفامےت ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اےنپ امؽ ےس یسک اخوتؿ وک ہبہ افر

ششخب رکان اجزئ ںیہن ےہ ینعی سج فتق امکل وہایگ رمد اس یک تمصع اک )بلطم ہی ےہ ہک اکنح وہےن ےک دعب وشرہ یک ریغب ااجزت 

 ت وک یسک وک ہبہ رکان اجزئ ںیہن ےہ(۔یسک وعر

، اربامیہ نب ویسن نب دمحم، اؿ ےک فادل،  ،ند نب ہملس، داؤد نب ایب دنہ فبیبح ملعم، رمعف  :  رافی

 

مة
سل
دمحم نب رمعم، ةحؿ،  ،ند نب 



 

 

 نب بیعش

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

  

 رمعی ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ویبی اےنپ وشرہ یک ااجزت ےک ریغب ھچک دے ےکس اس ےک ایبؿ ںیم

     87    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس، حشین ٥٠ٌ٣، حرضت ٤ًزو ب٩ طٌیب :  راوی

 ٕ وز ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ًَِبسٔ  أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ  ٩ًَِ ثَُط  ِیٕب أَ٪َّ أَبَاُظ َحسَّ ٌَ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ُط  ٩ًَِ  ٥ُِّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ث٨ََا حَُشیِْن ا ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ 

ث٨ََا حَُشیِْن  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ا٢َ َحسَّ َٗ َسَة  ٌَ ٤ًَِزٕو ح و أَِخبََر٧َا ح٤َُِیُس ب٩ُِ ٣َِش ِیٕب  اهَّللٔ ب٩ِٔ  ٌَ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ُط  ٩ًَِ  ٥ُِّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ا

ا٢َ  َ٘ َٓ ا٦َ َخٔلیّبا  َٗ ََّٜة  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َ َّي اهَّللُ  َتَح َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٓ ا  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ  ٔ ظ ٩ًَِ َجسِّ ْة ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٔلیَّ ًَ  فٔي ُخِلبَتٔطٔ  َا یَحُوُز  ٔا٣َِزأَةٕ 

 إ ٔاَّ بٔإٔذِٔ٪ َزِؤجَضا

د، اخدل، نیسح ملعم، رضحت رمعف نب بیعش ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اامسلیع نب دوعس

ہکم رکمہم حتف ای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ ہبطخ ڑپےنھ ےک ےیل افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایبؿ رفامای ہک 

  وشرہ یک ااجزت ےک ریغب فہ یسک وک ھچک ششخب رکے۔یسک اخوتؿ ےک فاےطس اجزئ ںیہن ےہ ہک

 اامسلیع نب دوعسد، اخدل، نیسح ملعم، رضحت رمعف نب بیعش :  رافی

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

  

 رمعی ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ت ےک ریغب ھچک دے ےکس اس ےک ایبؿ ںیمویبی اےنپ وشرہ یک ااجز

     88    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ہ٨از ب٩ رسی، ابوبَک ب٩ ًیاغ، یحٌي ب٩ ہاني، ابو حذشٔہ، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٣ح٤س ب٩ بظیر، حرضت ًبساٟزح٩٤ ب٩  :  راوی

 ٤٘٠ًہ

َٗا٢َ َحسَّ  ٔیِّ  ٔس أَِخبََر٧َا َص٨َّازُ ب٩ُِ اُٟسَّ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ َة  َٔ ٩ًَِ أَبٔي حَُذِش ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َصا٧ٕٔئ  ًَیَّإغ  ث٨ََا أَبُو بََِکٔ ب٩ُِ 

َّي ا ًَلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل  ٕٕ ُِٓس َث٘ٔی ٔس٦َ َو َٗ ا٢َ  َٗ ِّيِّ  ف َ٘ ٤ََة اٟثَّ َ٘ ٠ِ ًَ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ  ٕ ٠ًََیِ ب٩ِٔ َبٔظیر ُض٥ِ هَّللُ  ٌَ ٥َ َو٣َ طٔ َوَس٠َّ

َّي ٤ََّا یُبَِتغَي بَٔضا َوِجطُ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل إ٧ٔ َٓ إِٔ٪ لَا٧َِ  َصٔسیَّْة  َٓ ْة  َٗ ا٢َ أَصَسٔیَّْة أ٦َِ َػَس َ٘ َٓ َِٟحاَجةٔ  َصٔسیَّْة  اُئ ا ـَ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو ًَ اهَّللُ 



 

 

٤ََّا یُبَِتغَي بَٔضا َوِجطُ  إ٧ٔ َٓ ْة  َٗ ُض٥ِ ُشَشائ٠ُُٔض٥ِ َوشَُشائ٠ُٔو٧َُط  َوإِٔ٪ لَا٧َِ  َػَس ٌَ َس ٣َ ٌَ َٗ ب٠ََٔضا ٨ِ٣ُٔض٥ِ َو َ٘ َٓ اُٟوا  َا ب١َِ َصٔسیَّْة  َٗ ًَزَّ َوَج١َّ  اهَّللٔ 

ِصٔ  ٌَ ِٟ ٍَ ا ِضَز ٣َ َّي اٟوُّ ي َػل
َّ  َحً

ہمقلع ےس رفاتی ےہ ہک  انہد نب رسی، اوبرکب نب ایعش، ییحی نب اہین، اوب ذحہفی، دبعاکلمل نب دمحم نب ریشب، رضحت دبعارلنمح نب

ہلیبق فیقث ےک امندنئے اکی دؿ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہےئ افر اؿ ےک اسھت ہفحت یھب اھت۔ آپ یلص 

ہیلع اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی دہہی ےہ ای دصہق فریخات ےہ ارگ ہی ہفحت افر دہہی ےہ وت اس ںیم دخا افر اس ےک روسؽ یلص اہلل 

فآہل فملس یک راضدنمی ےہ افر ہی رضفرت وپری وہےن یک زیچ ےہ افر ارگ دصہق ف ریخات ےہ وت اس ںیم راضدنمی ےہ دخا افر اس 

ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک۔ اؿ امندنئفں ےن نس رک رعض ای ںیہن ہی دصہق ںیہن ےہ ہکلب دہہی افر ہفحت ےہ۔ آپ یلص 

اس فتق اس وک وبقؽ رفامای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ گووگں ےک اپس ھٹیب ےئگ افر فہ آپ یلص اہلل  اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

ہیلع فآہل فملس ےن وگتفگ رکےن ےگل افر وساؽ رکےن گل ےئگ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز رہظ افر امنز رصع اکی 

 اسھت الم رک ڑپںیھ۔

 رسی، اوبرکب نب ایعش، ییحی نب اہین، اوب ذحہفی، دبعاکلمل نب دمحم نب ریشب، رضحت دبعارلنمح نب ہمقلع انہد نب :  رافی

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

  

 رمعی ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

  دے ےکس اس ےک ایبؿ ںیمویبی اےنپ وشرہ یک ااجزت ےک ریغب ھچک
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 ابو ًاػ٥ خظیع ب٩ ارص٦، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، اب٩ ًحَل٪، سٌیس، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ أَ  َٗ  ٔٚ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٦َ ًَأػ٥ٕ ُخَظِیُع ب٩ُِ أرَِصَ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَِخبََر٧َا أَبُو  ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس ًَِحََلَ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٤َْز  ٌِ ٧َِبأ٧ََا ٣َ

ٔشٓيٕ   ٩ِ٣ٔ ُِقَ
َب١َ َصٔسیَّّة إ ٔاَّ ِٗ ِس َص٤ِ٤َُ  أَِ٪  َا أَ َ٘ َٟ ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  فٓٔيٕ أَِو َزِؤسٓيٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َ٘   أَِو أَِنَؼارٔٓیٕ أَِو َث

اعمص شیشخ نب ارصؾ، دبعارلزاؼ، رمعم، انب الجعؿ، دیعس، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل اوب 

لئ ےک فملس ےن رفامای ریمی وخاشہ ےہ ہک ںیم یسک اک دہہی افر ہفحت وبقؽ ہن رکفں نکیل رقیشی ای ااصنری اک۔ ای یفقث اک ای دفیس اک۔ )ہی ابق

 انؾ ںیہ(۔

 اوب اعمص شیشخ نب ارصؾ، دبعارلزاؼ، رمعم، انب الجعؿ، دیعس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  



 

 

 رمعی ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ویبی اےنپ وشرہ یک ااجزت ےک ریغب ھچک دے ےکس اس ےک ایبؿ ںیم
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 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، وٛیٍ،طٌبہ، ٗتازة، حرضت ا٧ص :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ َر  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٠ًََِیطٔ ُسو٢َ اهَّللٔ َػ أَِخبََر٧َا إِٔسَح َّي اهَّللُ  ل

٨ََٟا َصٔسیَّ  ْة َو َٗ ََٟضا َػَس ا٢َ صَُو  َ٘ َٓ ًَلَي بَزٔیَزَة  َٚ بٔطٔ  َٓ٘ٔی١َ ُتُؼسِّ ا٢َ ٣َا صََذا  َ٘ َٓ ُتَٔي ب٠َِٔح٥ٕ  ٥َ أ  ْة َوَس٠َّ

 اکی دؿ ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک،ہبعش، اتقدة، رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم

وگتش شیپ ای ایگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اسیک ےہ ہی وگتش؟ گووگں ےن ینعی رھگ فاگوں ےن رعض ای رضحت ربریہ وک 

یسک صخش ےن دصہق دای اھت ہی ابت نس رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دصہق رضحت ربریہ ےک فاےطس اھت افر امہرے فاےطس 

 ہفحت ےہ۔ دہہی افر

 ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک،ہبعش، اتقدة، رضحت اسن :  رافی

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

  

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک : ابب

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 رہ یک ااجزت ےک ریغب ھچک دے ےکس اس ےک ایبؿ ںیمویبی اےنپ وش
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اح٤س ب٩ س٠امی٪ رہاوی و ٣وسٰي ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، ٣ح٤س ب٩ بظیر، سٔیا٪، ٣وسٰي ب٩ ً٘بہ، سا٥ٟ ب٩ ًبساهَّلل ب٩  :  راوی

 ٤ًز، حرضت اب٩ ٤ًز

َیاُ٪  أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ برِٔشٕ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا َا َحسَّ َٗ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ َ٪ اٟزَُّصاؤیُّ َو٣ُوَسي ب٩ُِ  ٩ًَِ ٣ُوَسي  ُس٠َامِیَ

٠ًََِیضَ   ُٕ ٔ ا٢َ لَا٧َِ  ی٤َٔیْن َیِح٠ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  َبَة  ِ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َا ب٩ِٔ ًُ ًَ َّي اهَّللُ  ا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

٠ُؤب  ُ٘ ِٟ ٠ِّٔب ا َ٘  َو٣ُ



 

 

ادمح نب امیلسؿ راہفی ف ومٰیس نب دبعارلنمح ، دمحم نب ریشب، ایفسؿ، ومٰیس نب ہبقع، اسمل نب دبعاہلل نب رمع، رضحت انب رمع ےس 

اھکای رکےت ےھت۔ ینعی مسق ےہ ھجم وک اس )اہلل زعفلج( یک  و ہک دگوں رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہہک رک مسق 

 اک ریھپےن فاال ےہ۔

 ادمح نب امیلسؿ راہفی ف ومٰیس نب دبعارل ،نؿ، دمحم نب ریشب، ایفسؿ، ومٰیس نب ہبقع، اسمل نب دبعاہلل نب رمع، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 رصمػ اولقلب ےک ظفل یک مسق

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 رصمػ اولقلب ےک ظفل یک مسق
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، ًبساهَّلل ب٩ رجاء ًباز ب٩ اسحاٚ، زہزی، حرضت سا٥ٟ اپ٨ے ٣ح٤س ب٩ یحٌي ب٩ ًبساهَّلل، ٣ح٤س ب٩ اٟؼ٠ة ابوشٌلي :  راوی

 واٟس ٣اجس

ث٨ََ  ا٢َ َحسَّ َٗ لَي  ٌِ ٠ِٔ  أَبُو َش ُس ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ ُس ب٩ُِ یَِحٌَي ب٩ِٔ  ٔ أَِخبََرنٔي ٣َُح٤َّ ًَبَّاز  ٩ًَِ ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ َرَجإئ  ا 

٩ًَِ اٟزُّ   َٙ ٔ ب٩ِٔ إِٔسَح ُٕ ب ٔ ًَّٟٔي َیِح٠ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ لَا٧َِ  ی٤َٔیُن َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  َضا  َا صِزٔیِّ 

٠ُؤب  ُ٘ ِٟ ٖٔ ا  َو٣َُصِّ

 اوبیلعی، دبعاہلل نب راجء ابعد نب ااحسؼ، زرہی، رضحت اسمل اےنپ

 

صلة
 فادل امدج ےس رفاتی رکےت دمحم نب ییحی نب دبع اہلل، دمحم نب ال

ںیہ ہک روسؽ رکمی ایلصہلل ہیلع فآہل فملس یک مسق الء رصتػ اولقلب ےک ہلمج ےک اسھت یھت ینعی اس رطہقی ےس ہک مسق ےہ دگوں وک 

 ریھپےن فاےل یک دگوں وک ریھپےن فاال اہلل ےہ۔

 اوبیلعی، دبعاہلل نب  :  رافی

 

صلة
 راجء ابعد نب ااحسؼ، زرہی، رضحت اسمل اےنپ فادل امدجدمحم نب ییحی نب دبعاہلل، دمحم نب ال

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

  

 دخا فدندقفس یک زعت یک مسق اھکےن ےک ابرے ںیم

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اھکےن ےک ابرے ںیم دخا فدندقفس یک زعت یک مسق



 

 

     93    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ٓـ١ ب٩ ٣وسي، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو، ابو س٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ سے :  راوی

ثَىٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ١ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي  ـِ َٔ ِٟ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ا َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَِخبََر٧َا إِٔسَح ث٨ََا أَبُو َس٤َ٠ََة  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ِزٕو  ًَ ُس ب٩ُِ  ٣َُح٤َّ

 ًَ َِٟح٨ََّة َوا٨َّٟاَر أَِرَس١َ ٔجبِرٔی١َ  َٙ اهَّللُ ا ا َخ٠َ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ا٢َ ا٧ُِوزِ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ َِٟح٨َّةٔ  ٔلَي ا ََل٦ إ ٠َِیطٔ اٟشَّ

 َٟ ٔ ٍُ بَٔضا أََحْس إ ٔاَّ إ ا٢َ َؤًزَّتَٔک  َا َشِش٤َ َ٘ َٓ  ٍَ َج ِیَضا ََفَ َٟ ٔ ٨ََوَز إ َٓ ًَِسِزُت ْٔلَص٠َِٔضا ٓٔیَضا 
ٔلَي ٣َا أَ ِ  ِیَضا َوإ َّٔ ُح َٓ أ٣َََز بَٔضا  َٓ  َزَخ٠ََضا 

 ٔ ًَِسِزُت ْٔلَص٠ِ ٔلَي ٣َا أَ ِیَضا َوإ َٟ ٔ َٓا٧ُِوزِ إ َِٟیَضا  ٔ ا٢َ اذَِصِب إ َ٘ َٓ  ٔ ٤َِٟکَارٔظ ا٢َ بٔا َ٘ َٓ  ٔ ٤َِٟکَارٔظ ِ  بٔا َّٔ ِس حُ َٗ إَٔذا هَٔي  َٓ ِیَضا  َٟ ٔ ٨ََوَز إ َٓ َضا ٓٔیَضا 

ًَِسِزُت ْٔلَص٠ِٔ  ٔلَي ٣َا أَ ٔلَي ا٨َّٟارٔ َوإ َٓا٧ُِوزِ إ ا٢َ اذَِصِب  َٗ ِس َخٔظیُ  أَِ٪  َا یَِسُخ٠ََضا أََحْس  َ٘ َٟ إٔذَا هَٔي َؤًزَّتَٔک  َٓ ِیَضا  َٟ ٔ ٨ََوَز إ َٓ َضا ٓٔیَضا 

ُب  َٛ ٍِ  َیزِ ا٢َ اِرٔج َ٘ َٓ َضَوأت  ِ  بٔاٟظَّ َّٔ ُح َٓ أ٣َََز بَٔضا  َٓ ا٢َ َؤًزَّتَٔک  َا یَِسُخ٠َُضا أََحْس  َ٘ َٓ  ٍَ َج ا ََفَ ـّ ٌِ َضا َب ـُ ٌِ ٨ََوَز  َب َٓ َِٟیَضا  ٔ ا٧ُِوزِ إ َٓ

ِس َخٔظیُ  أَِ٪  َ٘ َٟ ا٢َ َؤًزَّتَٔک  َٗ ٍَ َو َج َضَوأت ََفَ
ِ  بٔاٟظَّ َّٔ ِس حُ َٗ إَٔذا هَٔي  َٓ ِیَضا  َٟ ٔ   َا ی٨َُِحَو ٨ِ٣َٔضا أََحْس إ ٔاَّ َزَخ٠ََضاإ

ااحسؼ نب اربامیہ، لضف نب ومیس، دمحم نب رمعف، اوب ہملس، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 انیم وک تنج یک اجبن  اجیھ افر اراشد رفامای سج فتق دخافدن دقفس ےن تنج وک دیپا رفامای افر آگ وک دیپا رفامای وت رضحت ربجالیئ

اراشد رفامای مت اس وک دھکی گو ہک مہ ےن ای ھچک ایتر ای ےہ اس ںیم الہ تنج ےک ےیل انچہچن ربجالیئ انیم ےن آرک داھکی رھپ ابراگہ 

ہن رہ ےکس اگ ینعی رہ  دخافدنی ںیم رعض یک ہک ریتی زعت یک مسق ےہ ہک فہ ایسی زیچ ےہ  و صخش اس اک احؽ ےنس اگ وت فہ اس ےک ریغب

صخش اس ںیم دالخ وہاگ رھپ اس ےک فاےطس مکح وہا وت فہ ڈاھپن دی یئگ لکشم افر اندنسپ ابوتں ےس۔ رھپ رضحت ربجالیئ وک مکح وہا ہک 

الیئ ےن تنج مت رھپ اج رک تنج وک دوھکی افر اس زیچ وک دوھکی ہک  و تنج ںیم ایتر یک یئگ الہ تنج ےک فاےطس۔ انچہچن بسح امکحل رھپ ربج

وک اج رک داھکی وت داھکی ہک فہ ڈاھپن دی یئگ ےہ اندنسپ افر انوگار زیچفں ےس۔ رھپ رضحت ربجالیئ انیم ےن درابر ایہل ںیم احرض وہ رک 

رعض ای ریتی زعت یک مسق اب وت اس یک احتل ہی ےہ ہک ھجم وک اس اک ادنہشی وہا ہک اشدی تنج ںیم وکیئ یھب دالخ ہن وہاگ رھپ 

ت ربجالیئ انیم وک مکح وہا ہک مت اج رک دفزخ یک آگ وک دوھکی افر اس ایتری وک دوھکی ہک  و الہ دفزخ ےک فاےطس ایتر یک یئگ ےہ رضح

انچہچن رضحت ربجالیئ ےن فاہں اج رک داھکی ہک دفزخ وت اکی رپ اکی ڑچیھ اجیت ےہ رضحت ربجالیئ ےن آرک رعض ای اے ریمے 

اس ںیم وکیئ یھب دالخ ہن وہاگ رھپ انجب ابری اعتیل اک مکح وہا وت وفرا ڈاھپن دی یئگ دنسپدیہ اایشء ےس رھپ رپفرداگر ریتی زعت یک مسق 

رضحت ربجالیئ ےن اس وک داھکی افر رعض ای انجب ابری اعتیل مسق ےہ ریتی زعت یک اب اس یک احتل وک دھکی رک ہی وخػ وہا ھجم وک 

  ےچب اگ۔وہےئ اکی یھب ابیق ہن اس ںیم ریغب دالخ

 ااحسؼ نب اربامیہ، لضف نب ومیس، دمحم نب رمعف، اوب ہملس، رضحت اوبرہریہ ےس :  رافی



 

 

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

  

 اہلل اعتیل ہک وسا مسق اھکےن یک اممتعن اک ایبؿ

  ااحدثی ابمرہکومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم :   ابب

 اہلل اعتیل ہک وسا مسق اھکےن یک اممتعن اک ایبؿ

     94    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلي ب٩ ححز، اس٤اًی١ ب٩ جٌرف، ًبساهَّلل ب٩ زی٨ار، حرضت اب٩ ٤ًز :  راوی

 ٌِ ٌٔی١َ َوصَُو اب٩ُِ َج ٩ًَِ إِٔس٤َ  ٕ ًَلٔيُّ ب٩ُِ حُِحز َّي أَِخبََر٧َا  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ زٔی٨َإر  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ رَفٕ 

ا٢َ  َ٘ َٓ ُٕ بٔآبَائَٔضا  یِْع َتِح٠ٔ  بٔاهَّللٔ َولَا٧َِ  ُِقَ
ِٕ إ ٔاَّ ََل َیِح٠ٔ َٓ ا  ّٔ ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ لَاَ٪ َحاٟ ُٔوا بٔآبَائُٜٔ اهَّللُ   ٥ِ   َا َتِح٠ٔ

یلع نب رجح، اامسلیع نب رفعج، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 

رفامای  و صخش مسق اھکای رکے وت اس وک ہاےیہ ہک فہ دخافدن دقفس ےک انؾ ےک العفہ یسک یک مسق ےن اھکای رکے افر رقشی یک اعدت 

 وپں ےک انؾ رپ مسق اھکای رکےت ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای ہک ابوپں یک مسق ےن اھکای رکف۔یھت ہک فہ اےنپ اب

 یلع نب رجح، اامسلیع نب رفعج، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اہلل اعتیل ہک وسا مسق اھکےن یک اممتعن اک ایبؿ

     95    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رضت اب٩ ٤ًززیاز ب٩ ایوب، اب٩ ٠ًیہ، یحٌي ب٩ ابواسحاٚ، ُٔار ٛے ایک آزمي سے، سا٥ٟ ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز، ح :  راوی

ثَ  ا٢َ َحسَّ َٗ  َٙ ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ أَبٔي إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ َة  ث٨ََا اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ا٢َ َحسَّ َٗ إر فٔي أَِخبََرنٔي زٔیَازُ ب٩ُِ أَیُّوَب  َٔ ىٔي َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ بَىٔي ُٔ

ًَِبَس    ُ ٌِ ًَِبٔس اهَّللٔ َس٤ٔ ا٢َ َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ  َٗ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ َّي اهَّللُ  ٣َِح٠ٔٔص َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ ىٔي اب٩َِ ٤ًََُز َوصَُو َش ٌِ اهَّللٔ َش

ُٔوا بٔآبَائ٥ُِٜٔ  ٥ِ أَِ٪ َتِح٠ٔ ُٛ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ اهَّللَ ی٨ََِضا

ےس رفاتی ےہ ہک  زاید نب اویب، انب ہیلع، ییحی نب اوبااحسؼ، افغر ےک اکی آدیم ےس، اسمل نب دبعاہلل نب رمع، رضحت انب رمع

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دخافدن دقفس مت وک عنم رک ا ےہ ابوپں یک مسق اھکےن ےس۔



 

 

 زاید نب اویب، انب ہیلع، ییحی نب اوبااحسؼ، افغر ےک اکی آدیم ےس، اسمل نب دبعاہلل نب رمع، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 ابوپں یک مسق اھکےن ےس قلعتم

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ابوپں یک مسق اھکےن ےس قلعتم

     96    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ سٌیس، سٔیا٪، زہزی حرضت سا٥ٟ اپ٨ے واٟس سے روای  َکےت ہیں ٛہ حرضت ٤ًزًبیساهَّلل ب٩ سٌیس وٗتیبة  :  راوی

٩ًَِ اٟزُّصِ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا َا َحسَّ َٗ َٟطُ  ُى  ِٔ ٌٔیٕس َوا٠َّٟ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٌٔیٕس َو ٍَ أَِخبََر٧َا ًُبَِیُس اهَّللٔ ب٩ُِ َس َُّط َس٤ٔ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أ٧َ ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  زٔیِّ 

ُٔ ا٨َّٟٔييُّ َػ  ٥ِ أَِ٪ َتِح٠ٔ ُٛ ا٢َ إٔ٪َّ اهَّلَل ی٨ََِضا َ٘ َٓ و٢ُ َوأَبٔي َوأَبٔي  ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٤ًََُز ٣َزَّّة َوصَُو َش ًَ َّي اهَّللُ  ُ  بَٔضا ل ِٔ َواهَّللٔ ٣َا َح٠َ َٓ وا بٔآبَائ٥ُِٜٔ 

ا َو َا آثّٔزا ُس َذأَکّ ٌِ  َب

 اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت رمع ےس روسؽ رکمی یلص نب دیعس، ایفسؿ، زرہی رضحت اسمل دیبع اہلل نب دیعس ف ہبیتق

ملس ےن اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی رمہبت ہی ہلمج ہک  فایب فایب! ینعی فادل یک مسق! ھجم وک ابپ یک مسق! ہی نس رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ف

رضحت رمع ےتہک ںیہ ہک دخا یک مسق ہی ہلئسم ےننس ےک دعب ںیم اؿ ےس رفامای دخافدن دقفس عنم رک ا ےہ مت وک فادل یک مسق اھکےن ےس۔ 

 ےن رھپ یھبک فادل یک مسق ںیہن اھکیئ ہن یہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یسک افر ےس ایسی ابت لقن رکےت۔

 نب دیعس، ایفسؿ، زرہی رضحت اسمل اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت رمع :  رافی

 

ئت ة
ت

 

 دیبعاہلل نب دیعس فقت

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

  

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ابوپں یک مسق اھکےن ےس قلعتم

     97    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یس و سٌیس ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، سٔیا٪ زہزی، سا٥ٟ، حرضت ٤ًز٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ یز :  راوی

ث٨ََا ُس  ا َا َحسَّ َٗ َٟطُ  ُى  ِٔ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َوا٠َّٟ ٌٔیُس ب٩ُِ  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس َوَس ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ

٩ًَِ ٤ًََُز أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ  ََٓواهَّللٔ ٣َا حَ  أَبٔیطٔ  ا٢َ ٤ًَُزُ  َٗ ُٔوا بٔآبَائ٥ُِٜٔ  ٥ِ أَِ٪ َتِح٠ٔ ُٛ ا٢َ إٔ٪َّ اهَّلَل ی٨ََِضا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ُس َػل ٌِ ُِٔ  بَٔضا َب ٠َ



 

 

ا َو َا آثّٔزا  َذأَکّ

ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمحم نب دبعاہلل نب زیدی ف دیعس نب دبعارلنمح ، ایفسؿ زرہی، اسمل، رضحت رمع ےس رفاتی ےہ 

ےن اراشد رفامای دخافدن دقفس مت وک عنم رفام ا ےہ اےنپ ابوپں یک مسق اھکےن ےس۔ رضحت رمع ےن رفامای ہک دخا یک مسق سج فتق ےس 

لقن رک ےک )ینعی ںیم ںیم ےن ہی ابت ینس وت رھپ ںیم ےن مسق ںیہن اھکیئ ابوپں یک۔ ہن اینپ اجبن ےس افر ہن یہ یسک دفرسے یک ابت 

 (ےن مسق اھکان یہ وھچڑ دای

 دمحم نب دبعاہلل نب زیدی ف دیعس نب دبعارل ،نؿ، ایفسؿ زرہی، اسمل، رضحت رمع :  رافی

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

  

 ابمرہکومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی  :   ابب

 ابوپں یک مسق اھکےن ےس قلعتم

     98    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪ ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ رحب، زبیسی، زہزی، سا٥ٟ، حرضت اب٩ ٤ًز رضي اهَّلل تٌالٰي ٨ًہ تزج٤ہ حشب  :  راوی

 سابٙ ےہ۔

ٌٔی ٤ِزُو ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ َس ًَ َّطُ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ أَبٔیطٔ أ٧َ ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٩ًَِ اٟزُّبَِیٔسیِّ  ٕب  ْس َوصَُو اب٩ُِ رَحِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٣َُح٤َّ َٗ ٕس 

ُٔو ٥ِ أَِ٪ َتِح٠ٔ ُٛ ا٢َ إٔ٪َّ اهَّللَ ی٨ََِضا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ُ  بَٔضا ا بٔآبَاأَِخبََرُظ  ِٔ ََٓواهَّللٔ ٣َا َح٠َ ا٢َ ٤ًَُزُ  َٗ ئ٥ُِٜٔ 

ا َو َا آثّٔزا ُس َذأَکّ ٌِ  َب

 رمعف نب امثعؿ نب دیعس، دمحم نب رحب، زدیبی، زرہی، اسمل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رتہمج بسح اسقب ےہ۔

 نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رتہمج بسح اسقب ےہ۔رمعف نب امثعؿ نب دیعس، دمحم نب رحب، زدیبی، زرہی، اسمل، رضحت ا :  رافی

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

  

 امں یک مسق اھکےن ےس قلعتم

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 امں یک مسق اھکےن ےس قلعتم

     99    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبَکب٩ ًلي، ًبیساهَّلل ب٩ ٣ٌاذ، ٣ٌاذ، ًوٖ، ٣ح٤س ب٩ سیری٩، حرضت ابوہزیزہ :  راوی



 

 

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ اذٕ  ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٣ُ َٗا٢َ َحسَّ ًَلٓٔيٕ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا أَبُو بََِکٔ ب٩ُِ   ْٖ ِو ٩ًَِ أَبٔي ًَ ٔس ب٩ِٔ ٔسیرٔی٩َ  ٣َُح٤َّ

َضات٥ُِٜٔ َو  ُٔوا بٔآبَائ٥ُِٜٔ َو َا بٔأ٣َُّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َا َتِح٠ٔ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ُٔوا إ ٔاَّ بٔاهَّللٔ َو َا صَُزیَِزَة   َا بٔاِْل٧ََِسازٔ َو َا َتِح٠ٔ

 ُٗ ٔ ُٔوا إ ٔاَّ َوأْمُتَْن َػاز  وَ٪ َتِح٠ٔ

اوبرکبنب یلع، دیبع اہلل نب اعمذ، اعمذ، وعػ، دمحم نب ریسنی، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 افدنےن اراشد رفامای مسق ہن اھکای رکف ابوپں افر امں افر رشاکء ینعی تب یک افر دخافدن دقفس ےک العفہ یسک یک مسق ےن اھکای رکف افر مت دخ

 دقفس یک مسق یھب اھک وت یچس مسق اھکای رکف۔

 اوبرکبنب یلع، دیبعاہلل نب اعمذ، اعمذ، وعػ، دمحم نب ریسنی، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 االسؾ ےک العفہ افر یسک تلم یک مسق اھکےن ےس قلعتم

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 االسؾ ےک العفہ افر یسک تلم یک مسق اھکےن ےس قلعتم

     100    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ ؿحا ٗتیبہ، اب٩ ابي ًسی، خاٟس۔ ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ بزیٍ، یزیس، خاٟس، ابو َٗلبہ، حرضت ثاب  ب :  راوی

ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ بَ  ًَ ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ َخأٟٕس ح َوأ٧ََِبأ٧ََا ٣َُح٤َّ ًَسٔٓیٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ث٨ََا أَِخبََر٧َا  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا یَزٔیُس  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ زٔی

ا٢َ َرُس  َٗ ا٢َ  َٗ أ   حَّ َـّ ٩ًَِ ثَابٔٔ  ب٩ِٔ اٟ ٩ًَِ أَبٔي ََٗٔلبََة  َٕ ب٠ٔ٤َّٕٔة ٔسَوی اِِلِٔسََل٦ٔ َخأْٟس  ٥َ ٩ِ٣َ َح٠َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  و٢ُ اهَّللٔ َػل

 َٗ ا٢َ َو٩ِ٣َ  َٗ ٤َا  َٛ ُضَو  َٓ ا٢َ َیزٔیُس لَاذٔبّا  َٗ ّسا َو ِّ٤ ٌَ ُٗتَِیَبُة فٔي َحٔسیثٔطٔ ٣َُت ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٤َا  َٛ ُضَو  َٓ بَُط اهَّللُ بٔطٔ لَاذٔبّا  ًَذَّ َشُط بَٔظِیٕئ  ِٔ  َت١َ َن

 فٔي ٧َارٔ َجَض٥ََّ٨ 

ہبیتق، انب ایب دعی، اخدل۔ دمحم نب دبعاہلل نب زبعی، زیدی، اخدل، اوب القہب، رضحت اثتب نب احضک ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی 

اگ ہک اس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و صخش یسک تلم افر دنی ےک العفہ االسؾ یک وھجیٹ مسق اھکےئ وت فہ صخش اک ا یہ وہ

ےن یسیج مسق اھکیئ افر سج صخش ےن اینپ اجؿ وک یسک زیچ ےس الہک ای )وخد یشک رک یل( وت دخافدن دقفس اس صخش وک ایس یئش ےس 

 ذعاب دے اگ ہک سج زیچ ےس اس ےن وخد وک الہک ای اھت۔

 ، رضحت اثتب نب احضکہبیتق، انب ایب دعی، اخدل۔ دمحم نب دبعاہلل نب زبعی، زیدی، اخدل، اوب القہب :  رافی

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



 

 

  

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 االسؾ ےک العفہ افر یسک تلم یک مسق اھکےن ےس قلعتم

     101    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ خاٟس، وٟیس، ابو٤ًزو، یحٌي، حرضت ثاب  ب٩ اٟـحا  رضي اهَّلل تٌالٰي ٨ًہ :  راوی

ثَطُ  َُّط َحسَّ ٩ًَِ َیِحٌَي أ٧َ ٤ِزٕو  ًَ ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟؤٟیُس  ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ اأَِخبََرنٔي ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َخأٟٕس  َٗ ثَىٔي أَبُو ََٗٔلبََة  ا٢َ َحسَّ َٗ ٢َ

ٕة ٔسَوی َٕ ب٠ٔ٤َّٔ ا٢َ ٩ِ٣َ َح٠َ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  أ  أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل حَّ َـّ ثَىٔي ثَابُٔ  ب٩ُِ اٟ ا٢َ  َحسَّ َٗ ٤َا  َٛ ُضَو  َٓ اِِلِٔسََل٦ٔ لَاذٔبّا 

 ٔ ة َب بٔطٔ فٔي اِْلٔخَ َِٔشطُ بَٔظِیٕئ ًُذِّ َت١َ َن َٗ  َو٩ِ٣َ 

 ف، ییحی، رضحت اثتب نب اکاحضک ریض اہلل اعتٰیل ہنع رتہمج بسح اسقب ےہ۔ومحمد نب اخدل، ف دی، اوبرمع

 ومحمد نب اخدل، ف دی، اوبرمعف، ییحی، رضحت اثتب نب اکاحضک ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ر وہےن ےک فاےطس مسق اھکاناالسؾ ےس ےب زا

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 االسؾ ےس ےب زار وہےن ےک فاےطس مسق اھکان

     102    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ي اهَّلل ٨ًہحشین ب٩ رحیث، ٓـ١ ب٩ ٣وسٰي، حشین ب٩ واٗس، ًبساهَّلل ب٩ بزیسہ، حرضت بزیسہ رض :  راوی

ِبٔس اهَّللٔ بِ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ حَُشیِٔن ب٩ِٔ َوإٗٔس  ١ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي  ـِ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ یِٕث  ُِٟحَشیُِن ب٩ُِ رُحَ ا٢َ أَِخبََر٧َا ا َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ٔ بَُزیَِسَة 

ِّي بَزٔیْئ ٩ِ٣ٔ  ٔن ا٢َ إ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ  َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ  ٥َِٟ ا  ّٗ ٔ ا٢َ َوإِٔ٪ لَاَ٪ َػاز َٗ ٤َا  َٛ ُضَو  َٓ إِٔ٪ لَاَ٪ لَاذٔبّا  َٓ اِِلِٔسََل٦ٔ 

ٔلَي اِِلِٔسََل٦ٔ َسا٤ّٟٔا ِس إ ٌُ  َش

نیسح نب رحثی، لضف نب ومیس، نیسح نب فادق، دبعاہلل نب ربدیہ، رضحت ربدیہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ 

ؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و صخش ےہک ہک ںیم االسؾ ںیم ےس ربی وہں وت ارگ فہ فادل امدج ےس رفاتی یک ہک روس

صخش وھجٹ وبؽ راہ ےہ وت فہ صخش فک ا یہ ےہ اسیج ہک اس ےن وخد وک اےنپ ابرے ںیم اظرہ ای )ینعی سج زیچ اک اےنپ فاےطس ارقار ای( 

 ؾ یک اجبن السیتم ےک اسھت رخ ںیہن رکے اگ۔افر ارگ فہ صخش اچس ےہ وت فہ صخش االس



 

 

 نیسح نب رحثی، لضف نب ومٰیس، نیسح نب فادق، دبعاہلل نب ربدیہ، رضحت ربدیہ ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اخہن ہبعک یک مسق ےس قلعتم

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اخہن ہبعک یک مسق ےس قلعتم

     103    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یوسٕ ب٩ ًیسٰي، ٓـ١ ب٩ ٣وسٰي، ٣شٌز، ٣ٌبس ب٩ خاٟس، ًبساهَّلل ب٩ ششار، ٗتی٠ہ ٗبی٠ہ جہی٨ہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ُٕ ب٩ُِ ًٔیَسي  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ َشَشارٕ  أَِخبََر٧َا یُوُس  ٩ًَِ َبٔس ب٩ِٔ َخأٟٕس  ٌِ ٩ًَِ ٣َ ْز  ٌَ ث٨ََا ٣ِٔش ا٢َ َحسَّ َٗ ١ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي  ـِ َٔ ِٟ ث٨ََا ا َحسَّ

 ُ َّٜ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ُٗتَِی٠ََة ا٣َِزأَةٕ ٩ِ٣ٔ ُجَضِی٨ََة أَ٪َّ یَُضوزٔیًّا أَتَي ا٨َّٟٔييَّ َػل وُٟوَ٪ ٣َا ٥ِ ت٨َُسِّ ٩ًَِ  ُ٘ وَ٪ َت ُٛ ٥ُِ ُترِشٔ َّٜ زُوَ٪ َوإ٧ٔ

٥َ إَٔذا أََرازُوا أَ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  أ٣َََزص٥ُِ ا٨َّٟٔييُّ َػل َٓ َبةٔ  ٌِ َٜ وُٟوَ٪ َواِل ُ٘ َبةٔ َطاَئ اهَّللُ َؤطئَِ  َوَت ٌِ َٜ وُٟوا َوَربِّ اِل ُ٘ ُٔوا أَِ٪ َش ِ٪ یَِح٠ٔ

وُٟوَ٪ ٣َا َطاَئ اهَّللُ ث٥َُّ  ُ٘  ٔطئَِ   َوَش

ویفس نب ٰیسیع، لضف نب ومیس، رعسم، دبعم نب اخدل، دبعاہلل نب ک ار، ہلیتق ہلیبق ہنیہج یک اکی اخوتؿ رفاتی لقن رکیت ںیہ ہک اکی 

وہیدی اکی دؿ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر رعض رکےن اگل ہک مت دخافدن دقفس ےک اسھت رشکی رقمر 

 گوگ رشک رکےت وہ افر ےتہک وہ ہک مت گوگ ینعی ہاےہ اہلل افر ہاوہ مت افر مت گوگ ےتہک وہ ینعی مسق ےہ اخہن ہبعک یک۔ رکےت وہ افر مت

ہن رھپ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح رفامای گووگں وک ہک بج مت مسق اھکےن اک ارادہ رکف وت مت گوگ اہک رکف ینعی مسق ےہ اخ

 ہن اہک رکے۔ ہبعک ےک رپفرداگر

 
ے  

 یک افر ارگ وکیئ صخش انہک ہاےہ وت اماشءاہلل ےہک۔ اس ےک دعب اہک رکے افر ظفل ش

 ویفس نب ٰیسیع، لضف نب ومٰیس، رعسم، دبعم نب اخدل، دبعاہلل نب ک ار، ہلیتق ہلیبق ہنیہج :  رافی

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

  

 وھجےٹ وبعمدفں یک مسق اھکان

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 وھجےٹ وبعمدفں یک مسق اھکان

     104    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 اح٤س ب٩ س٠امی٪، یزیس، ہظا٦، حش٩، حرضت ًبساٟزح٩٤ ب٩ س٤زہ :  راوی

ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َس٤ُزَ أَِخبََر٧َا أَ  ًَ  ٩ًَِ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا صَٔظا٦ْ  َٗ ث٨ََا َیزٔیُس  َٗا٢َ َحسَّ  ٪َ َّي اهَّللُ ِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل َة 

َوأُیٔ   ُٔوا بٔآبَائ٥ُِٜٔ َو َا بٔاٟلَّ ا٢َ  َا َتِح٠ٔ َٗ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

اشہؾ، نسح، رضحت دبعارلنمح نب رمسہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت  ادمح نب امیلسؿ، زیدی،

 اےنپ ابوپں افر وھجےٹ وبعمدفں یک ںیمسق ےن اھکای رکف

 ادمح نب امیلسؿ، زیدی، اشہؾ، نسح، رضحت دبعارلنمح نب رمسہ :  رافی

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

  

 الت )تب یک مسق( ےس قلعتم

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 الت )تب یک مسق( ےس قلعتم

     105    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، حرضت ابوہزیزہٛثیر ب٩ ًبیس، ٣ح٤س ب٩ رحب، زبیس، زہزی، ح٤یس  :  راوی

٩ًَِ ح٤َُِیٔس  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٩ًَِ اٟزُّبَِیٔسیِّ  ٕب  ُس ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ثٔیرُ ب٩ُِ ًُبَِیٕس  َٛ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَِخبََر٧َا  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ب٩ِٔ 

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗا٢َ َٟٔؼاحٔبٔطٔ َٗ َط إ ٔاَّ اهَّللُ َو٩ِ٣َ  َٟ ٔ ١ِ  َا إ ُ٘ ٠َِی َٓ ٔت  ا٢َ بٔاَٟلَّ َ٘ َٓ  ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ َٕ ٥َ ٩ِ٣َ َح٠َ َّ٠

 ِٚ ٠َِیَتَؼسَّ َٓ ا٣ٔزَِ   َٗ ُ ا٢َ أ ٌَ  َت

فآہل ریثک نب دیبع، دمحم نب رحب، زدیب، زرہی، دیمح نب دبعارلنمح ، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

ا اہلل 
َ
ا اہِٰلَ اِّل
َ
ےہک فملس ےن اراشد رفامای  و صخش الت یک مسق اھکےئ )الت رعب ےک اکی وہشمر تب اک انؾ ےہ( وت اس وک ہاےیہ ہک فہ ل

 افر  و صخش اےنپ اسیھت وک ےہک ہک آ  وا ںیلیھک ےگ وت اس وک ہاےیہ ہک فہ ھچک دصہق رکے۔

 ، زرہی، دیمح نب دبعارل ،نؿ، رضحت اوبرہریہریثک نب دیبع، دمحم نب رحب، زدیب :  رافی

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

  

 ویبی اےنپ وشرہ یک ااجزت ےک ریغب ھچک دے ےکس اس ےک ایبؿ ںیم



 

 

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 زت ےک ریغب ھچک دے ےکس اس ےک ایبؿ ںیمویبی اےنپ وشرہ یک ااج

     106    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوازاؤز، حش٩ ب٩ ٣ح٤س زہیر، ابواسحٙ، حرضت ٣ؼٌب ب٩ سٌس :  راوی

ث٨ََا ُزَصیِْر  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَِخبََر٧َا أَبُو َزاُوَز  ٕس  ٌِ ٔب ب٩ِٔ َس ٌَ ٩ًَِ ٣ُِؼ  َٙ ث٨ََا أَبُو إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ

ا٢َ لٔي َ٘ َٓ زَّی  ٌُ ِٟ ٔت َوا ُ  بٔاَٟلَّ ِٔ َح٠َ َٓ ٔة  َِٟحاص٠ٔٔیَّ ًَِضٕس بٔا ٔ َوأ٧ََا َحٔسیُث  َف اِْل٣َِز ٌِ ٨َّا ٧َِذَُکُ َب ُٛ ا٢َ  َّي  َٗ أَِػَحاُب َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ رَفِ  اهَّللُ  َٛ ِس  َٗ  
َّا  َا ٧ََزاَ  إ ٔاَّ إ٧ٔ َٓ أَِخبٔرُِظ  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ٠َُِٗ  ائِٔ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل أََتِیُتطُ بٔئَِص ٣َا  َٓ َت 

ذِ  وَّ ٌَ َُٟط ثَََلَث ٣َزَّإت َوَت یَک  ََٟط إ ٔاَّ اهَّللُ َوِحَسُظ  َا ََشٔ ٔ ١ُِٗ  َا إ ا٢َ لٔي  َ٘ َٓ أَِخبَرِتُُط  َٓ ٩ًَِ  ١ُِٔ ِیَلأ٪ ثَََلَث ٣َزَّإت َواِت بٔاهَّللٔ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ

َٟطُ  ِس  ٌُ  َشَشارَٔ  ثَََلَث ٣َزَّإت َو َا َت

اوباداؤد، نسح نب دمحم زریہ، اوب ااحسؼ ، رضحت بعصم نب دعس ےس رفاتی ےہ ہک اؿ ےک فادل ےن لقن ای ہک مہ گوگ گووگں ےک 

ں این این املسمؿ وہا اھت ہک ریمے ہنم ےس لقن ایگ الت افر زعی ٰیک مسق۔ ھجم وک رضحت درایمؿ وگتفگ رک رےہ ےھت افر ںیم اؿ دون

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اکی احصیب ےن اہک ہک مت ےن اکی ربی ابت ہہک ڈایل مت ریمے اسھت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

فملس یک دختم ادقس ںیم اج رک رعض رک ں افر اوہنں ےن اہک ہک امہرے فآہل فملس ےک اپس ولچ افر روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

ایخؽ ںیم مت ےن رفک ےک ےلمج وبےل ںیہ۔ رضحت بعصم ےک فادل اصبح ےتہک ںیہ ہک مہ گوگ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ُ فدحہ نیت رمہبت وہک افر مت ںیم احرض وہےئ افر اج رک مہ ےن رعض ای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مت
َ
ا اّلّ
َ
 ِإّل
َ
ا ِإََة
َ
 ہملک ل

اہللِ ڑپوھ افر نیت رمہبت سج فتق ڑپھ رک افرغ وہ اجؤ وت مت نیت رمہبت ابںیئ اجبن وھتک دف افر مت رھپ یھبک اس رطح یک مسق
ِ
ہن  اَُعوُذ ب 

 اھکان۔

 اوباداؤد، نسح نب دمحم زریہ، اوباقحس، رضحت بعصم نب دعس :  رافی

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

  

 الت افر زعی یک مسق اھکان

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 الت افر زعی یک مسق اھکان
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 ًبساٟح٤یس ب٩ ٣ح٤س، ٣د٠س، یو٧ص ب٩ ابي اسحٙ، اسحٙ، حرضت ٣ؼٌب ب٩ سٌس :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب  َٙ ث٨ََا یُو٧ُُص ب٩ُِ أَبٔي إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ٣َِد٠َْس  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  َِٟح٤ٔیٔس ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ِبُس ا ًَ ُب ب٩ُِ أَِخبََر٧َا  ٌَ ثَىٔي ٣ُِؼ ا٢َ َحسَّ َٗ یطٔ 

ا٢َ َح٠َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٕس  ٌِ َّي اهَّللُ َس أََتِیُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َٓ ٠َُِٗ  صُِحّزا    َ٠ُِٗ ا٢َ لٔي أَِػَحابٔي بٔئَِص ٣َا  َ٘ َٓ زَّی  ٌُ ِٟ ٔت َوا  ُِٔ  بٔاَٟلَّ

 َٟ ٠ِ٤ُُِٟک َو َٟطُ ا َُٟط  یَک  ََٟط إ ٔاَّ اهَّللُ َوِحَسُظ  َا ََشٔ ٔ ١ُِٗ  َا إ ا٢َ  َ٘ َٓ ُط  َٟ َٔک  ُت ذَٟ ََٓذََکِ  ٥َ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ٔسیْز طُ ًَ َٗ ًَلَي ل١ُِّ َطِیٕئ  َِٟح٤ُِس َوصَُو  ا

ِس  ٌُ ِیَلأ٪ ث٥َُّ  َا َت ذِ بٔاهَّللٔ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ وَّ ٌَ ٩ًَِ َشَشارَٔ  ثَََلثّا َوَت ُِٔث   َواِن

دبعادیمحل نب دمحم، دلخم، ویسن نب ایب ااحسؼ ، ااحسؼ ، رضحت بعصم نب دعس ےس رفاتی ےہ ہک اؿ ےک فادل ےن لقن ای ہک ںیم ےن 

افر زعی یک مسق اھکیئ۔ ریمے اسیھت ےن نس رک اہک مت ےن ربی ابت یہک افر مت ےن شحف افر وہیبدہ الکؾ ای رھپ ںیم دختم وبنی الت 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر ںیم ےن ہی احؽ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم رعض ای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

دہ اس رطح ہن انہک۔ فملس ےن رفامای ڑپھ

ے
 

 رک مت اےنپ ابںیئ اجبن وھتک دف افر مت ڑپوھ افر آن

 دبعادیمحل نب دمحم، دلخم، ویسن نب ایب اقحس، اقحس، رضحت بعصم نب دعس :  رافی

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

  

 رضحت رباء نب اعزب

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 رضحت رباء نب اعزب

     108    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ،طٌبہ ، اطٌث ب٩ س٠ی٥ ، ٣ٌاویہ ب٩ سویس ب٩ ٣رق٪ ، بزائ ب٩ ًازب :  راوی

٤ُِٟثَ  ُس ب٩ُِ ا اؤَیَة ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ٔث ب٩ِٔ ُس٠َِی٥ٕ  ٌَ ٩ًَِ اِْلَِط َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ إر 
ُس ب٩ُِ َبظَّ ىَّي َو٣َُح٤َّ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔشبِ  ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ أ٣َََز٧َا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ًَازٕٔب  ِٟبََرأئ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا  ٪ٕ ٔ ٍٕ أَ ُسَویِسٔ ب٩ِٔ ٣ُرَقِّ َِٟح٨َائٔز َٔ ا ٣ََز٧َا بٔاتَِّبا

َش٥ٔ َوَرزِّ اٟشَّ  َ٘ ِٟ ٤َِِٟو٠ُو٦ٔ َوإٔبَِزارٔ ا اعٔي َوَنِصٔ ا اكٔٔص َوإَٔجابَٔة اٟسَّ ٌَ ِٟ ٤َِٟزٔیٔف َوَتِظ٤ٔیٔ  ا  ََل٦ٔ َؤًَیاَزةٔ ا

ب ےس رفاتی ےہ ہک مہ گووگں وک دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، دمحم ،ہبعش ، اثعش نب میلس ، اعمفہی نب وسدی نب رقمؿ ، رباء نب اعز

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن است زیچفں اک مکح رفامای انجزفں ےک ےھچیپ انلچ امیبرفں یک زماج رپیس ےک فاےطس اجان کنیھچ اک



 

 

مک اہلل ےہک افر بج وک
د

یئ صخش دوعت رکے  واب دانی ینعی سج فتق وکیئ ےنکنیھچ فاال صخش کنیھچ رک ادمحل اہلل ےہک وت اس فتق ری

 وت اس وک وبقؽ رکان افر سج صخش رپ ملظ وہا وہ ای ملظ وہراہ وہ وت اس یک ادماد رکان سج رطہقی ےس نکمم وہ ےکس افر ومسقں وک اچس رکان

 )اجزئ مسق اھکےن ےک دعب اس وک وپرا رکان( السؾ اک  واب دانی ۔

 نب میلس ، اعمفہی نب وسدی نب رقمؿ ، ربائ نب اعزب دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، دمحم ،ہبعش ، اثعش :  رافی

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

  

 یسک صخش ےن یسک زیچ ےک رکےن ای ہن رکےن رپ مسق اھکےن ےک دعب دمعہ افر رتہب اپای وت فہ صخش ای رکے؟

 ں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہکومسقں افر ذنرف :   ابب

 یسک صخش ےن یسک زیچ ےک رکےن ای ہن رکےن رپ مسق اھکےن ےک دعب دمعہ افر رتہب اپای وت فہ صخش ای رکے؟

     109    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبة، اب٩ ابي ًسی، س٠امی٪ ابو س٠ی١، زہس٦، حرضت ابو٣وسي :  راوی

 َ ٩ًَِ أَِخبََر٧ ٩ًَِ أَبٔي ٣ُوَسي  ٩ًَِ َزصَِس٦ٕ  ٠ٔی١ٔ  ٩ًَِ أَبٔي اٟشَّ  ٪َ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ًَٔسٓیٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٠َِیطٔ  ا  ًَ َّي اهَّللُ  ا٨َّٟٔييِّ َػل

َٓأََری َُیَِرَصا َخیِّرا ٨ِ٣ٔضَ  ٠َِیَضا  ًَ  ُٕ ًَلَي اِْلَِرٔق َی٤ٔیْن أَِح٠ٔ ا٢َ ٣َا  َٗ  ٥َ  ا إ ٔاَّ أََتِیُتطُ َوَس٠َّ

ل، زدہؾ، رضحت اوبومیس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای 
تئ
سل

ہبیتق ، انب ایب دعی، امیلسؿ اوب 

ںیم ااجنؾ دفں زنیم رپ وکیئ ایسی مسق ںیہن ےہ ہک ارگ ںیم اس رپ مسق اھکں وت ںیم رھپ اس وک رتہب ایخؽ رکفں اس ےک العفہ وت فہ یہ اکؾ 

  و ہک رتہب ےہ۔

ل، زدہؾ، رضحت اوبومیس :  رافی
تئ
سل

، انب ایب دعی، امیلسؿ اوب 

 

ئت ة
ت

 

 قت

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

  

 مسق وتڑےن ےس لبق افکرہ دانی

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 مسق وتڑےن ےس لبق افکرہ دانی

     110    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤از، ُیَل٪ ب٩ جزیز، ابو بززہ، حرضت ابو ٣وسٰي اطٌزی :  راوی



 

 

 ٔ ٩ًَِ أَب ٩ًَِ أَبٔي بُزَِزَة   ٕ ٩ًَِ َُِیََلَ٪ ب٩ِٔ َجزٔیز اْز  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َّي أَِخبََر٧َا  ا٢َ أََتِیُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َٗ زٔیِّ  ٌَ ي ٣ُوَسي اِْلَِط

ا٢َ َواهَّللٔ  َا أَِح٥ُُِٜ٠ٔ٤ َو٣َا ٨ًِٔٔسی  َ٘ َٓ زٔیِّیَن َنِشَتِح٠ٔ٤ُُط  ٌَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔي َرصِٕم ٩ِ٣ٔ اِْلَِط َٟبِٔث٨َا ٣َا َطاَئ اهَّللُ اهَّللُ  ٣َا أَِح٥ُُِٜ٠ٔ٤ ث٥َُّ 

ُتَٔي بٔإٔب١ٕٔ  أ ٨ََٟا أََتِی٨َا َرُسو٢َ  َٓ ٕف  َا یَُبارُٔ  اهَّللُ  ٌِ ٨َا َٟٔب ـُ ٌِ ا٢َ َب َٗ ٨َا  ِ٘ ا ا٧َِل٠َ َّ٤٠ََٓ  ٕ ٨َا بَٔثََلٔث َذِوز َٟ أ٣َََز  ٠َِیطٔ َٓ ًَ َّي اهَّللُ  اهَّللٔ َػل

أََتِی٨َا ا٨َّٟٔييَّ َػ  َٓ ا٢َ أَبُو ٣ُوَسي  َٗ َٕ أَِ٪  َا یَِح٨َ٠َٔ٤ا  َح٠َ َٓ ٥َ َنِشَتِح٠ٔ٤ُطُ  ا٢َ ٣َا أ٧ََا َوَس٠َّ َ٘ َٓ ُط  َٟ َٔک  ٧َا ذَٟ ََٓذََکِ  ٥َ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ل

 ِ
رفَّ َٛ َٓأََری َُیَِرَصا َخیِّرا ٨ِ٣َٔضا إ ٔاَّ  ًَلَي ی٤َٔیٕن   ُٕ ِّي َواهَّللٔ  َا أَِح٠ٔ ٔن َّٟٔذی صَُو َخیِرْ َح٠ِ٤َُت٥ُِٜ ب١َِ اهَّللُ َح٥ُِٜ٠َ٤َ إ ٩ًَِ َی٤ٔیىٔي َوأََتِیُ  ا  ُت 

، الیغؿ نب رجری، اوب ربدہ، رضحت اوب ومٰیس ارعشی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا  ،ند

ینعی اہنت ںیہن ہکلب اینپ امجتع ںیم اشلم وہ رک احرض وہا اھت افر مہ بس ایس رغض ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وساری امگن  ںیک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ گووگں ےس رفامای دخا احرض وہےئ ےھت  اہک آپ یلص

یک مسق! ںیم مت وک وساری ںیہن دفں اگ افر ریمے اپس وساری زیچ اہمترے فاےطس ںیہن ےہ۔ رضحت اوب ومٰیس رفامےت ںیہ ہک مہ گوگ 

 دقفس یک رمیض وہیئ اس دفراؿ ھچک افٹن آےئ رھپ مکح وہا امہرے فاےطس اس دقر دری کت رہھٹے رےہ ہک سج دقر دری دخافدن

نیت افٹن دےنی اک۔ سپ سج فتق مہ گوگ فاہں ےس رفاہن وہےئ وت گوگ آسپ ںیم کذرکہ رکےن ےگل ہک ہی وسارایں مہ وک ابمرک 

وسارایں امںیگن وت آپ یلص اہلل ہیلع ںیہن وہں یگ اس ےیل ہک سج فتق مہ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےن ےک دعب 

فآہل فملس ےن مسق اھکیئ افر رفامای ہک مت وک وساری ںیہن د ں ےگ۔ رضحت اوب ومٰیس رفامےت ںیہ ہک مہ گوگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ےن آسپ ںیم یہک  فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ افر مہ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس ابت اک کذرکہ ای  و ہک مہ گووگں

یھت۔ آپ ایلصہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم ےن مت وک وساری ںیہن دی ہکلب دخافدن دقفس ےن دی ےہ افر ہی ابت اراشد رفامیئ۔ دخا 

ؾ ااجنؾ داتی یک مسق ںیم  و مسق اھک ا وہں افر رھپ ںیم رتہب داتھکی وہں اس ےک ریغ وک اس ےس وت افکرہ داتی وہں اینپ مسق اک افر ںیم فہ اک

 وہں  و ہک اس مسق ےس رتہب وہ ا ےہ۔

  ،ند، الیغؿ نب رجری، اوب ربدہ، رضحت اوب ومٰیس ارعشی :  رافی

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

  

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 لبق افکرہ دانی مسق وتڑےن ےس

     111    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلي، یحٌي، ًبیساهَّلل ب٩ ا اخ٨ص، حرضت ٤ًزو ب٩ طٌیب :  راوی



 

 

ث٨ََا ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ اِْلَِخ٨َٔص  ث٨ََا یَِحٌَي  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ظٔ أَ٪َّ  أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ُط

 ِ ٠ُِیٜرَفِّ َٓ َُیَِرصَا َخیِّرا ٨ِ٣َٔضا  أَی  ًَلَي ی٤َٔیٕن ََفَ  َٕ ا٢َ ٩ِ٣َ َح٠َ َٗ  ٥َ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َّٟٔذی صَُو َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َِٟیأِٔت ا ٩ًَِ ی٤َٔی٨ٔطٔ َو  

 َخیِرْ 

ہلل نب االسنخ، رضحت رمعف نب بیعش ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ ابپ ےس ہک ۔ اوہنں ےن اےنپ دادا رمعف نب یلع، ییحی، دیبع ا

ےس رفامای روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و صخش مسق اھکےئ یسک شء یک رھپ فہ صخش اس ےک ریغ ںیم ایخؽ 

رکدے رھپ اس وک ہاےیہ ہک فہ صخش اس اکؾ یک اجبن ر وع رکے  و رتہب رظن آای ےہ  رکے وت اس وک ہاےیہ ہک فہ اینپ مسق اک افکرہ ادا

 اس وک اس زیچ ےس ہک سج رپ مسق اھکیئ یھت۔

 رمعف نب یلع، ییحی، دیبعاہلل نب االسنخ، رضحت رمعف نب بیعش :  رافی

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

  

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 مسق وتڑےن ےس لبق افکرہ دانی

     112    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساٌٟلي، ٣ٌت٤ز، ا٪ ٛے واٟس، حش٩، حرضت ًبساٟزح٩٤ ب٩ س٤زہ :  راوی

ًَِبسٔ  ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َس٤َُزَة   ٩ًَِ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َت٤ٔزُ  ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي   اِْلَ

 ِ َٜرفِّ ٠ُِی َٓ َُیَِرصَا َخیِّرا ٨ِ٣َٔضا  أَی  ًَلَي ی٤َٔیٕن ََفَ  ٥ِ
ُٛ َٕ أََحُس ا٢َ إَٔذا َح٠َ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  َّٟٔذی صَُو َخیِْر  َػل َِٟی٨ُِوزِ ا ٩ًَِ َی٤ٔی٨ٔطٔ َو

٠َِیأِتٔطٔ  َٓ 

دمحم نب دبعایلعل، رمتعم، اؿ ےک فادل، نسح، رضحت دبعارلنمح نب رمسہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 ریخ افر الھبیئ ت ےھج وت اس وک ہاےیہ ہک فہ اراشد رفامای اہمترے ںیم ےس  و صخش مسق اھکےئ یسک ابت رپ افر فہ صخش اس ےک الخػ ںیم

 صخش افکرہ ادا رکے اینپ مسق اک افر وغرف رکف رکے اس وک  و ہک رتہب ےہ اس ےس افر اس اکؾ یک اجبن آےئ  و ہک رتہب ےہ۔

 دمحم نب دبعایلعل، رمتعم، اؿ ےک فادل، نسح، رضحت دبعارلنمح نب رمسہ :  رافی

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

  

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 مسق وتڑےن ےس لبق افکرہ دانی



 

 

     113    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اٟزح٩٤ ب٩ س٤زہاح٤س ب٩ س٠امی٪، ًٔا٪، جزیز ب٩ حاز٦، حش٩، حرضت ًبس :  راوی

َِٟحَش٩َ  ُ  ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا َجزٔیزُ ب٩ُِ َحاز٦ٕٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ اُ٪  َّٔ ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  

 ٔ ٥َ إ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ َّٟٔذی صَُو َخیِرْ ب٩ُِ َس٤َُزَة  ٩ًَِ َی٤ٔی٨َٔک ث٥َُّ ائِٔ  ا  ِ َٜٓرَفِّ ًَلَي ی٤َٔیٕن    َ ِٔ  ذَا َح٠َ

ادمح نب امیلسؿ، افعؿ، رجری نب احزؾ، نسح، رضحت دبعارلنمح نب رمسہ ےس رفاتی ےہ ہک ھجم ےس روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

افکرہ ادا رکف اینپ مسق اک رھپ اس اکؾ وک رکف  و رتہب وہ اس زیچ ےس ہک سج رپ  فملس ےن اراشد رفامای سج فتق مت یسک زیچ رپ مسق اھک وت ےلہپ

 مت ےن مسق اھکیئ یھت۔

 ادمح نب امیلسؿ، افعؿ، رجری نب احزؾ، نسح، رضحت دبعارلنمح نب رمسہ :  رافی

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

  

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 مسق وتڑےن ےس لبق افکرہ دانی

     114    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یحٌي ٗلعي، ًبسا اًلي، سٌیس، ٗتازة، حش٩، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ س٤زة۔ :  راوی

َل  ُ٘ ِٟ ُس ب٩ُِ َیِحٌَي ا ِبٔس أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَ  ٩ًَِ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیْس  ث٨ََا َس ٨َاَصا َحسَّ ٌِ ًِلَي َوَذََکَ ل٤َٔ٠َّة ٣َ
ًَِبٔس اِْلَ  ٩ًَِ عٔيُّ 

 َُ أَیَِ   ًَلَي ی٤َٔیٕن ََفَ   َ ِٔ ا٢َ إَٔذا َح٠َ َٗ  ٥َ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ِ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َس٤َُزَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٩ًَِ َی٤ٔی٨َٔک یَِرَصا َخی  ِ َٜرفِّ َٓ ّرا ٨ِ٣َٔضا 

َّٟٔذی صَُو َخیِرْ   َوأِٔت ا

 دمحم نب ییحی یعطق، دبعاالیلع، دیعس، اتقدة، نسح، دبعارلنمح نب رمسة۔ رتہمج بسح اسقب ےہ۔

 دمحم نب ییحی یعطق، دبعاالیلع، دیعس، اتقدة، نسح، دبعارل ،نؿ نب رمسة۔ :  رافی

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

  

 مسق وٹےنٹ ےک دعب افکرہ دانی

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 مسق وٹےنٹ ےک دعب افکرہ دانی



 

 

     115    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٪،طٌبة، ٤ًزو ب٩ ٣زہ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًزو ٣ولٰي حش٩ ب٩ ًلي، حرضت ًسیاسحٙ ب٩ ٨٣ؼور، ًبساٟزح٤ا :  راوی

 َٗ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ٣ُزََّة  ًَ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َٗا٢َ َحسَّ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٤ِزٕو أَِخبََر٧َا إِٔسَح ًَ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ  ًَ   ُ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ

 ًَ َِٟحَش٩ٔ ب٩ِٔ  ًَلَي ی٤َٔ ٣َِولَي ا  َٕ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ َح٠َ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَٔسیِّ ب٩ِٔ َحات٥ٕٔ   ٩ًَِ ُث  أَی لٓٔيٕ یَُحسِّ یٕن ََفَ

٩ًَِ َی٤ٔی٨ٔطٔ   ِ َٜرفِّ ُِٟی ٔذی صَُو َخیِْر َو
َّٟ ٠َِیأِٔت ا َٓ  َُیَِرَصا َخیِّرا ٨ِ٣َٔضا 

،

 

ت ة
ع

 

رمعف نب رمہ، دبعاہلل نب رمعف ومٰیل نسح نب یلع، رضحت دعی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی  ااحسؼ نب وصنمر، دبعارلنمح ،ص

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و صخش یسک شء رپ مسق اھکےئ رھپ فہ اس ےک العفہ )یسک افر زیچ( ںیم الھبیئ وصتر رکے وت 

 ا رکے اینپ مسق اک۔ےلہپ اکؾ وک ااجنؾ دے  و ہک رتہب وہ افر رھپ افکرہ اد

، رمعف نب رمہ، دبعاہلل نب رمعف ومٰیل نسح نب یلع، رضحت دعی :  رافی

 

ت ة
ع

 

 اقحس نب وصنمر، دبعارل ،نؿ،ص

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

  

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ےنٹ ےک دعب افکرہ دانیمسق وٹ

     116    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ گزطتہ حسیث ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

٩ًَِ َت٤ٔی٥ٔ ب٩ِٔ َطَ   ٍٕ ِی َٓ ٔ ب٩ِٔ ُر زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا  ٩ًَِ ًَیَّإغ  ٩ًَِ أَبٔي بََِکٔ ب٩ِٔ  ٔیِّ  َة أَِخبََر٧َا َص٨َّازُ ب٩ُِ اُٟسَّ ا٢َ َٓ َٗ ًَٔسیِّ ب٩ِٔ َحات٥ٕٔ   ٩ًَِ

 َِ ٠َِیَس َٓ َُیَِرَصا َخیِّرا ٨ِ٣َٔضا  أَی  ًَلَي ی٤َٔیٕن ََفَ  َٕ ٥َ ٩ِ٣َ َح٠َ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َّٟٔذی صَُو َخیِْر َٗ َِٟیأِٔت ا  َی٤ٔی٨َُط َو

َصا ِ َٜرفِّ ُِٟی  َو

 رتہمج زگہتش دحثی ےک اطمقب ےہ۔

 ہمج زگہتش دحثی ےک اطمقب ےہ۔رت :  رافی

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

  

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 مسق وٹےنٹ ےک دعب افکرہ دانی

     117    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٤ًزو ب٩ یزیس، بہز ب٩ اسس، طٌبہ، ًبساٌٟزیز ب٩ رٓیٍ، ت٤ی٥ ب٩ طٓة، حرضت ًسی :  اویر

 ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ا٢َ أَِخبََرنٔي  َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا بَِضزُ ب٩ُِ أََسٕس  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ًَِزُو ب٩ُِ َیزٔیَس  ُ  َت٤ٔی٥َ أَِخبََر٧َا  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٍٕ ِی َٓ ٔ ب٩ُِ ُر زٔیز

ًَلَي یَ ب٩َِ َطَ   َٕ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ َح٠َ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَٔسیِّ ب٩ِٔ َحات٥ٕٔ   ٩ًَِ ُث  َة یَُحسِّ أَی َخیِّرا ٨ِ٣َٔضا َٓ ٤ٔیٕن ََفَ

َِٟیتِرُِ  ی٤َٔی٨َطُ  َّٟٔذی صَُو َخیِْر َو ٠َِیأِٔت ا َٓ 

، رضحت دعی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل رمعف نب زیدی، زہب نب ادس، ہبعش، دبعازعلزی نب رعیف

 

، میمت نب رط،ة

فملس ےن اراشد رفامای  و صخش یسک ابت رپ مسق اھکےئ رھپ فہ دےھکی ہک ریخ اس ےک العفہ ںیم ےہ وت اس وک ہاےیہ ہک فہ صخش ایس اکؾ وک 

 ااجنؾ دے  و ہک ریخ ےہ افر اینپ مسق وھچڑ دے۔

، رضحت دعیرمعف نب زی :  رافی

 

 دی، زہب نب ادس، ہبعش، دبعازعلزی نب رعیف، میمت نب رط،ة

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

  

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 مسق وٹےنٹ ےک دعب افکرہ دانی

     118    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، حرضت ابو زرعاء اپ٨ے ذرا ابوا احوؾ :  راوی

٩ًَِ أَ  طٔ أَبٔي اِْلَِحَؤؾ  ِّ٤ًَ  ٩ًَِ أئ  ث٨ََا أَبُو اٟزَّرِعَ
ا٢َ َحسَّ َٗ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٠ُُِٗ  یَا َرُسو٢َ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ  َٗ اهَّللٔ بٔیطٔ 

َیِش  َٓ َیأِتٔیىٔي  َٓ ٔلَيَّ  ٔلیىٔي َو َا َشٔؼ٠ُىٔي ث٥َُّ َیِحَتاُد إ ٌِ ََل ُش َٓ ٥ٕٓ لٔي أََتِیُتُط أَِسأَُُٟط  ًَ ًِٔلَیُط َو َا أََرأَیَِ  اب٩َِ  ُ ُ  أَِ٪  َا أ ِٔ ِس َح٠َ َٗ أَُٟىٔي َو

٩ًَِ َی٤ٔ   َ رفِّ َٛ
ُ َّٟٔذی صَُو َخیِْر َوأ أ٣َََزنٔي أَِ٪ آتَٔي ا َٓ  یىٔيأَٔػ٠َطُ 

دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، رضحت اوب زرعاء اےنپ اچچ اوباالوحص ےس رفاتی رکےت ںیہ افر اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن 

لقن ای ہک ںیم اکی دؿ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر رعض ای ای روسؽ اہلل! ریمے اچچ ےک ڑلےک یک آپ 

فملس ےن ابت دیھکی ںیم بج اس ےک اپس اج رک وساؽ رک ا وہں وت فہ ھجم وک ھچک ںیہن داتی افر فہ وت رہتش داری اک یھب  یلص اہلل ہیلع فآہل

احلظ ںیہن رک ا افر بج اس وک ھچک اکؾ رکان ڑپ ا ےہ وت فہ ریمے اپس آرک وساؽ رکےن اتگل ےہ اس فہج ےس ںیم ےن مسق اھکیئ ہک ںیم 

فر ںیم رہتش داری اک یھب ایخؽ ہن رکفں اگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک مکح رفامای ہک مت فہ اکؾ یھبک اس وک ھچک ہن دفں اگ ا

 ااجنؾ دف سج ںیم ریخ وہ۔

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، رضحت اوب زرعاء اےنپ اچچ اوباالوحص :  رافی

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



 

 

  

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 مسق وٹےنٹ ےک دعب افکرہ دانی

     119    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زیاز ب٩ ایوب، ہظی٥، ٨٣ؼور و یو٧ص، حش٩، حرضت ًبساٟزح٩٤ ب٩ س٤زہ :  راوی

َٗ أَِخبََر٧َا زٔیَازُ ب٩ُِ أَ  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َس٤َُزَة  ًَ  ٩ًَِ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٨ِ٣َُؼوْر َویُو٧ُُص  َٗ ث٨ََا صَُظِی٥ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ لٔي یُّوَب  َٗ ا٢َ 

َٓأِٔت  َُیَِرَصا َخیِّرا ٨ِ٣َٔضا  أَیَِ   ًَلَي ی٤َٔیٕن ََفَ َِٟیَ   ٥َ إَٔذا آ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ی٤َٔی٨َٔک  ا٨َّٟٔييُّ َػل  ِ رفِّ َٛ ٔذی صَُو َخیِْر َو

َّٟ  ا

زاید نب اویب، میشہ، وصنمر ف ویسن، نسح، رضحت دبعارلنمح نب رمسہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 اجبن آاج ہک سج ںیم الھبیئ ےہ اراشد رفامای سج فتق مت مسق افر دہع رکف وت یسک شء رپ دوھکی اس ےک العفہ ںیم الھبیئ وت مت اس اکؾ یک

 افر مت اینپ مسق اک افکرہ ادا رکف۔

 زاید نب اویب، میشہ، وصنمر ف ویسن، نسح، رضحت دبعارلنمح نب رمسہ :  رافی

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

  

 ااحدثی ابمرہک ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم :   ابب

 مسق وٹےنٹ ےک دعب افکرہ دانی

     120    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ حشب سابٙ ےہ۔ :  راوی

ًَِبٔس اٟزَِّح٤َ   ٩ًَِ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا ِوٕ٪  ًَ ث٨ََا اب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َیِحٌَي  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ىٔي أَِخبََر٧َا  ٌِ ا٢َ َش َٗ ا٢َ  َٗ ٩ٔ ب٩ِٔ َس٤َُزَة 

 َّٟ أِٔت ا َٓ َُیَِرَصا َخیِّرا ٨ِ٣َٔضا  أَیَِ   ًَلَي ی٤َٔیٕن ََفَ   َ ِٔ ٥َ إَٔذا َح٠َ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل  ِ رفِّ َٛ ٔذی صَُو َخیِْر ٨ِ٣َٔضا َو

 َی٤ٔی٨َٔک 

 رتہمج بسح اسقب ےہ۔

 ۔رتہمج بسح اسقب ےہ :  رافی

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

  

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 مسق وٹےنٹ ےک دعب افکرہ دانی



 

 

     121    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ حشب سابٙ ےہ۔ :  راوی

ِبُس اٟزَّ  ًَ ا٢َ  َٗ َِٟبِصٔیِّ  َِٟحَش٩ٔ ا ٩ًَِ ا ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر   ٕ ٩ًَِ َجزٔیز َُٗسا٣ََة فٔي َحٔسیثٔطٔ  ُس ب٩ُِ  ا٢َ لٔي أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ِح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َس٤َُزَة 

َُیَِرَصا  أَیَِ   ًَلَي ی٤َٔیٕن ََفَ   َ ِٔ ٥َ إَٔذا َح٠َ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ی٤َٔی٨َٔک َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل  ِ رفِّ َٛ ٔذی صَُو َخیِْر َو

َّٟ َٓأِٔت ا  َخیِّرا ٨ِ٣َٔضا 

 رتہمج بسح اسقب ےہ۔

 رتہمج بسح اسقب ےہ۔ :  رافی

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

  

 ااسنؿ سج ےش اک امکل ںیہن وت اس یک مسق اھکان

 ں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہکومسق :   ابب

 ااسنؿ سج ےش اک امکل ںیہن وت اس یک مسق اھکان

     122    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ٣ح٤س، یحٌي، ًبیساهَّلل ب٩ ا اخ٨ص، حرضت ٤ًزو ب٩ طٌیب :  راوی

ا َٗ ٕس  ٔ أَِخبََر٧َا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ظ ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ُط ا٢َ أَِخبََرنٔي  َٗ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ اِْلَِخ٨َٔص  ث٨ََا یَِحٌَي   ٢َ َحسَّ

ٔؼیَ  ٌِ ٥َ  َا ٧َِذَر َو َا ی٤َٔیَن ٓامَٔی  َا َت٠٤ُِٔک َو َا فٔي ٣َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  ٔة َرح٥ٕٔ ٕة َو َٗ ٌَ ٔلی َٗ   َا 

اربامیہ نب دمحم، ییحی، دیبع اہلل نب االسنخ، رضحت رمعف نب بیعش ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ فادل ےس ہک  افر اوہنں ےن اےنپ 

اک امکل ںیہن  دادا ےس ہک  ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ذنر افر مسق اس شء یک ںیہن وہ یت ہک ااسنؿ سج شء

 ےہ افر انگہ یک ابت افر رہتش متخ رکےن ںیم یھب مسق ںیہن وہ یت۔

 اربامیہ نب دمحم، ییحی، دیبعاہلل نب االسنخ، رضحت رمعف نب بیعش :  رافی

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

  

 انہک مسق ےک دعب ااشنء اہلل

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 مسق ےک دعب ااشنء اہلل انہک



 

 

     123    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ سٌیس، حبا٪، ًبساٟوارث، ایوب، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََا َٗا٢َ َحسَّ ٌٔیٕس  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ  أَِخبََرنٔي أَِح٤َُس ب٩ُِ َس ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا أَیُّوُب  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟوارٔٔث  ًَِبُس ا ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َحبَّاُ٪ 

َُیَِر َح٨ٕٔث  إِٔ٪ َطاَئ ٣ََضي َوإِٔ٪ َطاَئ َتَزَ   َٓ َٓاِسَتِثىَي   َٕ ا٢َ ٩ِ٣َ َح٠َ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َػل

دبعاگوارث، اویب، انعف، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  و ادمح نب دیعس، ةحؿ، 

 صخش مسق اھک رک ااشنءاہلل ےہک وت ہاےہ مسق وپری رکے ای ںیہن وت اس اک افکرہ فابج ہن وہاگ ۔

 ادمح نب دیعس، ةحؿ، دبعاگوارث، اویب، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 مسق ںیم تین اک اابتعر ےہ

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 مسق ںیم تین اک اابتعر ےہ

     124    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ابزاہی٥، س٠ی٥ ب٩ حیا٪، یحٌي ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ ب٩ وٗاؾ، حرضت ٤ًز ب٩ خلاباسحاٚ  :  راوی

 ٩ًَِ ٌٔیٕس  ث٨ََا یَِحٌَي ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ اَ٪  ُ٪ ب٩ُِ َحیَّ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ُس٠َامِیَ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٤َ  أَِخبََر٧َا إِٔسَح َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٔس ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  َة ٣َُح٤َّ

٤ًَِا٢ُ بٔاٟ ٤ََّا اِْلَ ا٢َ إ٧ٔ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل أب  َِٟدلَّ ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ا إؾ  َّٗ ٩ِ٤َ ب٩ِٔ َو َٓ ٤ََّا  ٔا٣ِزٕٔئ ٣َا ٧ََوی  ٔة َوإ٧ٔ ٨ِّیَّ

 ٔ ٔلَي اهَّللٔ َوَرُسوٟ َٓضِٔحَزتُُط إ ٔلَي اهَّللٔ َوَرُسؤٟطٔ  ٔلَي لَا٧َِ  صِٔحَزتُُط إ َٓضِٔحَزتُُط إ ُجَضا  طٔ َو٩ِ٣َ لَا٧َِ  صِٔحَزتُُط ُٟٔس٧َِیا شُٔؼیبَُضا أَِو ا٣َِزأَةٕ یََتزَوَّ

َِٟیطٔ  ٔ  ٣َا َصاَجَز إ

ااحسؼ نب اربامیہ، میلس نب ایحؿ، ییحی نب دیعس، دمحم نب اربامیہ، ہمقلع نب فاقص، رضحت رمع نب اطخب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

ہل فملس ےن رفامای وکیئ اکؾ وہ وت اس ںیم تین اک اابتعر ےہ افر ااسنؿ وک فہ یہ شء ےلم یگ سج یک اس یک تین وہیگ رکمی یلص اہلل ہیلع فآ

سج فتق ہی ابت ولعمؾ وہیئ وت  و صخش دخا افر اس ےک روسؽ یک اجبن رجہت رکے اگ ینعی اکمؿ افر داین وک دخافدن دقفس یک 

دخافدن دقفس ےک فاےطس وہاگ افر  و صخش داین ےک فاےطس رجہت رکے ینعی اس ایخؽ  راضدنمی ےک فاےطس وھچڑے وت اس اک ہی لمع

ےس رجہت رکے ہک ںیم ارگ رجہت رکفں اگ وت امؽ دفتل ھجم وک احلص وہاگ ای وعرت ےک فاےطس ہک اس ےس اشدی رکفں اگ وت اس یک 



 

 

وک ھچک ےنلم فاال ںیہن ےہ رہب احؽ لمع ںیم اخصل تین اک رجہت اؿ یہ اایشء ےک فاےطس وہیگ ینعی وعرت یک افر داین یک رطػ وت اب اس 

 وہان رضفری ےہ اک ا یہ مسق ںیم تین ربتعم ےہ ویکہکن مسق یھب اکی لمع ےہ۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، میلس نب ایحؿ، ییحی نب دیعس، دمحم نب اربامیہ، ہمقلع نب فاقص، رضحت رمع نب اطخب :  رافی

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

  

 الحؽ ےش وک اےنپ ےیل رحاؾ رکےن اک ایبؿ

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 الحؽ ےش وک اےنپ ےیل رحاؾ رکےن اک ایبؿ

     125    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٣ح٤س زًرفاني، ححاد، اب٩ جزیخ، ًلاء، ًبیساهَّلل ب٩ ٤ًیر، حرضت ًائظہ ػسش٘ہحش٩  :  راوی

 َّ ًََلاْئ أ٧َ  ٥َ ًَ ا٢َ َز َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ث٨ََا َححَّاْد  ا٢َ َحسَّ َٗ انٔيُّ  ًِرَفَ ٕس اٟزَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ و٢ُ أَِخبََر٧َا ا ُ٘ ٕ َش ٍَ ًُبَِیَس ب٩َِ ٤ًَُیِر طُ َس٤ٔ

 ٔ ًَائ   ُ ٌِ ُب ٨ًِٔ َس٤ٔ َیرِشَ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ لَاَ٪ ی٤َُُِٜث ٨ًَِٔس َزی٨ََِب ب٨ِٔٔ  َجِحٕع  ًَ َّي اهَّللُ  ًََشَّل َظَة َتز٥ًُُِ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل َسَصا 

 ُ٘ ٠َِت َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ٠َِیَضا ا٨َّٟٔييُّ َػل ًَ َِٔؼُة أَ٪َّ أَیَّت٨َُا َزَخ١َ  َتَواَػِیُ  أ٧ََا َوَح آٔیَر أَل٠ََِ  َٓ َِ ِّي أَٔجُس ٨ِ٣َٔک رٔیَح ٣َ ٔن ١ِ إ

ًََشَّل ٨ًَِٔس َزی٨ََِب ب٨ِٔٔ  َجِحٕع  بُِ   ا٢َ  َا ب١َِ ََشٔ َ٘ َٓ ُط  َٟ َِٟ  َذَٟٔک  ا َ٘ َٓ ًَلَي إِٔحَساص٤َُا  ََٓسَخ١َ  آٔیَر  َِ َِٟ  یَا ٣َ ٨َزَ َٓ ُط  َٟ ٩َِٟ أًَُوَز  َو

٦ُ ٣َا أََح١َّ  ٔف أَِزَوأجطٔ َحٔسیثّ  أَیَُّضا ا٨َّٟٔييُّ ٥َٟٔ تََُحِّ ٌِ ٔلَي َب َؼُة َوإٔذِ أرََسَّ ا٨َّٟٔييُّ إ ِٔ ًَائَٔظُة َوَح ٔلَي اهَّللٔ  ٔلَي إِٔ٪ َتُتوبَا إ ََٟک إ ِؤٟطٔ اهَّللُ  َ٘ ٔ ا ٟ

ًََشَّل  بُِ    ب١َِ ََشٔ

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع  نسح نب دمحم زرفعاین، اجحج، انب رججی، اطعء، دیبع اہلل نب ریمع، رضحت اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک

فآہل فملس رضحت زبنی تنب شحج ےک اپس رشتفی رفام ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک اکمؿ ںیم ھچک فتق کت ایقؾ 

رفامای رکےت ےھت۔ اکی رفز آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےک اپس دہش ونش رفامای ںیم ےن افر رضحت ہصفح ےن اکی دفرسے 

رہ ای ہک سج روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ دفونں ںیم ےس یسک ےک اپس رشتفی الںیئ وت اس رطہقی ےس انہک ہاےیہ ےس وشم

ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اغمریف ینعی وگدن فریغہ )ای یسک دبوب دار لھپ فریغہ یک( وب آریہ ےہ۔ ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ای ےہ؟ اس ےک دعب یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفونں ازفاج رہطمات ںیم ےس یسک اکی ےک اپس رشتفی فملس ےن اغمریف اھک

الےئ وت اوہنں ےن فیہ ابت رفامیئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک  واب اراشد رفامای ںیم ےن اغمریف ںیہن اھک راھک ےہ نکیل 



 

 

 ےک رھگ ںیم ےن دہش ایپ ےہ افر رفامای ہک رھپ دفابرہ اس دہش وک ںیہن ںویں اگ رھپ ہی آتی دہش رضفر ایپ ےہ افر رضحت زبنی تنب شحج

رکہمی انزؽ وہیئ آرخ کت۔ ینعی اے یبن! مت سک فہج ےس رحاؾ رکےت وہ  و الحؽ رفامای دخافدندقفس ےن۔ مت اینپ ویبویں یک 

ےہ۔ دخافدندقفس ےن مت وک اینپ ومسقں اک وھکؽ ڈاکات رضفری راضدنمی ہا ےت وہ افر دخافدن دقفس رفغمت رفام ےن فاال رہمابؿ 

رقار دای ےہ افر اہلل اعتیل امکل ےہ افر اہمترا ومیل ےہ فہ بس ھچک اجاتن ےہ تمکح فاال ےہ افر سج فتق یبن ےن اپھچ رک اینپ ویبی ےس 

فس ےن اظرہ رفام دی اس ںیم ےس ھچک افر اٹؽ اکی ابت یہک رھپ سج فتق ربخ افر االطح رک دی اس ےن دفرسی ویبی وک افر دخافدن دق

ےن اہک سک ےن التبای اہک ہک ھجم وک التبای اس ربخ فاےل ےن ارگ مت دفونں وتہب رکیت وت دؽ کھج  دی رھپ سج فتق اظرہ وہا وت وعرت

ہشئ دصہقی افر اجےت۔ رافی لقن رفامےت ںیہ آتی رکہمی ںیم دفونں ےک وتہب رکےن اک  و کذرکہ آای ےہ اس ےس رماد رضحت اع

رضحت ہصفح ںیہ افر آتی رکہمی ںیم  و رفامای ایگ ےہ ہک سج فتق یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپدیشہ رطہقی ےس رفامیئ اینپ یسک 

 زفہج مرتحہم ےس فہ ابت رفام دی اس وپدیشہ ابت ےس رماد ےہ ہک مت ےن دہش ایپ ےہ ینعی ںیم ےن ھچک ںیہن ایپ العفہ دہش ےک۔

 نسح نب دمحم زرفعاین، اجحج، انب رججی، اطعء، دیبعاہلل نب ریمع، رضحت اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

  ےک ایبؿ ںیمارگ یسک ےن مسق اھکیئ ہک ںیم اسنل ںیہن اھکں اگ افر رسہک ےک اسھت رفیٹ اھک یل وت اس ےک مکح

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ارگ یسک ےن مسق اھکیئ ہک ںیم اسنل ںیہن اھکں اگ افر رسہک ےک اسھت رفیٹ اھک یل وت اس ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     126    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس، ك٠حة ب٩ ٧آٍ، حرضت جابز ٤ًزو ب٩ ًلي، یهي، ٣ثىي ب٩ :  راوی

ث٨ََا ك٠ََِحةُ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ٤َُِٟثىَّي ب٩ُِ َس ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا یَِحٌَي  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ا٢َ َزَخ٠ُِ   أَِخبََر٧َا  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٍٕ ٔ ب٩ُِ ٧َآ

٥َ بَِیَتطُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٍَ ا٨َّٟٔييِّ َػل َِٟد١ُّ  ٣َ ٥َ اِِلَٔزا٦ُ ا ٌِ ٔ ٨ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ل١ُِ  َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ْٙ َوَخ١ٌّ  إَٔذا ٠َٔٓ َٓ 

 نب انعف، رضحت اجرب رفامےت ںیہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت آپ یلص 

 

جة
طل
رمعف نب یلع، یحی، ینثم نب دیعس، 

 ےک رھگ ںیم دالخ وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اہں رفیٹ اک اکی  اڑا افر رسہک وم ود اھت۔ آپ یلص اہلل اہلل ہیلع فآہل فملس

 ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رسہک یھب انتک دمعہ اسنل ےہ )ولچ( اھک۔

 نب انعف، رضحت اجرب :  رافی

 

جة
طل
 رمعف نب یلع، یحی، ینثم نب دیعس، 

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

  



 

 

  و صخش دؽ ےس مسق ہن اھکےئ ہکلب زابؿ ےس ےہک وت اس اک ای افکرہ ےہ؟

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

  و صخش دؽ ےس مسق ہن اھکےئ ہکلب زابؿ ےس ےہک وت اس اک ای افکرہ ےہ؟

     127    حسیث                               ج٠س سو٦  :  سج٠

 ًبساهَّلل ب٩ ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، سٔیا٪، ًبسا٠٤ٟک، ابو وائ١، حرضت ٗیص ب٩ ابي ُزرہ :  راوی

 َ٤ِٟ ًَِبٔس ا  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٔس ب٩ِٔ  ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ َزَة أَِخبََر٧َا  ِیٔص ب٩ِٔ أَبٔي ََغَ َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔي َوائ١ٕٔ  ٠ٔٔک 

 َ ا٧ ََٓش٤َّ  ٍُ ٥َ َو٧َِح٩ُ ٧َبٔی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  أََتا٧َا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٓ َة  ٤َارٔسَ ٨َّا نَُشَّمَّ اٟشَّ
ُٛ ا٢َ  ا٢َ یَا َٗ َ٘ َٓ ا بٔاِس٥ٕ صَُو َخیِْر ٩ِ٣ٔ اِس٨َٔ٤ا 

حَّارٔ إٔ٪َّ  رَشَ اٟتُّ ٌِ ةٔ  ٣َ َٗ َس ٥ُِٜ بٔاٟؼَّ ٌَ َُٓظوبُوا بَِی ُٕ َواِلَٜٔذُب  َِٟح٠ٔ ُظ ا ٍَ َیِحرُضُ ِٟبَِی  َصَذا ا

دبع اہلل نب دمحم نب دبعارلنمح ، ایفسؿ، دبعاکلمل، اوب فالئ، رضحت سیق نب ایب زغرہ ےس رفاتی ےہ ہک مہ وک گوگ مس اسر ینعی 

 ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ افر دالؽ اہک رکےت ےھت اکی رمہبت مہ گوگ جیب رففتخ رک رےہ ےھت

رفامای امہرا انؾ اس انؾ ےس رتہب ےہ اس ےیل ہک وسدا ارگ رففتخ رکےن ںیم مسق یھب اھکےت ںیہ افر وھجٹ یھب وبےتل ںیہ ارگ دؽ ےس 

 وھجٹ ہن وب گو وت الم دای رکف اینپ رخدی ف رففتخ ںیم دصہق ف ریخات وک۔

 اہلل نب دمحم نب دبعارل ،نؿ، ایفسؿ، دبعاکلمل، اوب فالئ، رضحت سیق نب ایب زغرہدبع :  رافی

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

  

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 وت اس اک ای افکرہ ےہ؟  و صخش دؽ ےس مسق ہن اھکےئ ہکلب زابؿ ےس ےہک

     128    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ یزیس، سٔیا٪، ًبسا٠٤ٟک وًاػ٥ وجا٣ٍ، ابواوائ١، حرضت ٗیص ب٩ ابي ُزرہ :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس  ُس ب٩ُِ  َزَة أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ِیٔص ب٩ِٔ أَبٔي ََغَ َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔي َوائ١ٕٔ   ٍْ ًَأػ٥ْ َوَجا٣ٔ ٠٤َِٟٔٔک َو ِبٔس ا

٤َارٔسَ  ٨َّا نَُشَّمَّ اٟشَّ
ُٛ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو َّي اهَّللُ  أََتا٧َا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٓ  ٍٔ َِٟب٘ٔی ٍُ بٔا ٨َّا ٧َبٔی ُٛ ا٢َ  َٗ َ ا٧ ََٓش٤َّ حَّارٔ  رَشَ اٟتُّ ٌِ ا٢َ یَا ٣َ َ٘ َٓ ا َة 

ةٔ  َٗ َس َُٓظوبُوُظ بٔاٟؼَّ َٜٔذُب  ُٕ َواِل َِٟح٠ٔ ُظ ا ٍَ َیِحرُضُ ِٟبَِی ا٢َ إٔ٪َّ َصَذا ا َٗ  بٔاِس٥ٕ صَُو َخیِْر ٩ِ٣ٔ اِس٨َٔ٤ا ث٥َُّ 

دمحم نب دبعاہلل نب زیدی، ایفسؿ، دبعاکلمل فاعمص فاجعم، اوبافالئ، رضحت سیق نب ایب زغرہ ےس رفاتی ےہ ہک مہ گوگ عیقب ںیم 



 

 

 ےت ےھت ابیق رتہمج افرپ یک دحثی ےک اطمقب ےہ۔رففتخ ای رک

 دمحم نب دبعاہلل نب زیدی، ایفسؿ، دبعاکلمل فاعمص فاجعم، اوبافالئ، رضحت سیق نب ایب زغرہ :  رافی

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

  

 ابت ای وغل الکؾ زابؿ ےس لکن اجےئ ارگ رخدی ف رففتخ ےک فتق وھجیٹ

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ارگ رخدی ف رففتخ ےک فتق وھجیٹ ابت ای وغل الکؾ زابؿ ےس لکن اجےئ

     129    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اوائ١، حرضت ٗیص ب٩ ابي ُزرہ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف،طٌبہ، ٣ِیر، ابو :  راوی

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ ٣ُِٔیَرَة  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ رَفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ ِیٔص ب٩ِٔ أَبٔي أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ  ٩ًَِ بٔي َوائ١ٕٔ 

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ أََتا٧َا ا٨َّٟٔييُّ َػل َٗ َزَة  َُٓظوبُوَصا  ََغَ َٜٔذُب  ُو َواِل ِِ َٚ یَُدأُٟلَضا ا٠َّٟ و ا٢َ إٔ٪َّ صَٔذظٔ اٟشُّ َ٘ َٓ  ٔٚ و َو٧َِح٩ُ فٔي اٟشُّ

ةٔ  َٗ َس  بٔاٟؼَّ

دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج،ہبعش، ریغم، اوبافالئ، رضحت سیق نب ایب زغرہ ےس رفاتی ےہ ہک امہرے اپس رضحت روسؽ رکمی یلص 

ےئ افر مہ گوگ ابزار ںیم ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی ابزار ےہ اس ںیم وہیبدہ الکؾ افر اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی ال

 وھجیٹ ابت یھب وہیت ےہ وت مت گوگ اس ںیم دصہق اشلم رک گو۔

 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج،ہبعش، ریغم، اوبافالئ، رضحت سیق نب ایب زغرہ :  رافی

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

  

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ارگ رخدی ف رففتخ ےک فتق وھجیٹ ابت ای وغل الکؾ زابؿ ےس لکن اجےئ

     130    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ز و ٣ح٤س ب٩ ٗسا٣ة، جزیز، ٨٣ؼور، ابووائ١، حرضت ٗیص ب٩ ابي ُزرہًلي ب٩ حح :  راوی

 َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔي َوائ١ٕٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َجزٔیْز  ا َا َحسَّ َٗ َُٗسا٣ََة  ُس ب٩ُِ  ٕ َو٣َُح٤َّ ًَلٔيُّ ب٩ُِ حُِحز ٨َّا أَِخبََر٧َا  ُٛ ا٢َ  َٗ َزَة  ِیٔص ب٩ِٔ أَبٔي ََغَ

ٍُ اِْلَِو  ٤َِٟٔسی٨َةٔ ٧َبٔی َِٟی٨َا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػ بٔا ٔ َد إ َََٓخَ ی٨َا ا٨َّٟاُض  َة َوشَُش٤ِّ ٤َارٔسَ َُٔش٨َا اٟشَّ ٨َّا نَُشَّمِّ أَِن
ُٛ َٚ َو٧َبَِتاًَُضا َو َّي اهَّللُ َسا ل



 

 

ا٧َا ا٨َّٟ  َُٔش٨َا َوَس٤َّ ِی٨َا أَِن َّٟٔذی َس٤َّ ا٧َا بٔاِس٥ٕ صَُو َخیِْر ٩ِ٣ٔ ا ََٓش٤َّ ٥َ َذاَت َیِو٦ٕ  َُّط َشِظَضُس ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ حَّارٔ إ٧ٔ رَشَ اٟتُّ ٌِ ا٢َ یَا ٣َ َ٘ َٓ اُض 

ةٔ  َٗ َس َُٓظوبُوُظ بٔاٟؼَّ َٜٔذُب  ُٕ َواِل َِٟح٠ٔ ٥ُِٜ ا ٌَ  بَِی

، رجری، وصنمر، اوبفالئ، رضحت سیق نب ایب زغرہ ےس رفاتی ےہ ہک مہ گوگ دمہنی ونمرہ ںیم رخدی 

 

یلع نب رجح ف دمحم نب دقامة

افاسؼ )ینعی وجھکرفں فریغہ( یک عیب رکےت ےھت افر مہ گوگ اس وک امسرسہ ےتہک ےھت افر گوگ یھب رففتخ ای رکےت ےھت افر مہ گوگ 

مہ وک امسرسہ ینعی دالؽ ےتہک ےھت۔ مہ بج اکمؿ ےس رفاہن وہےئ وت امہری اجبن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی دؿ رشتفی 

رتہب اھت اس انؾ ےس  و مہ ےن راھک اھت اےنپ فاےطس افر اس ےس رتہب اھت ہک  و گوگ مہ وک الےئ افر انؾ ایل امہرا اےسی انؾ ےک اسھت ہک  و ہک 

ہہک رک اکپرےت ےھت افر اراشد رفامای اے  ارجفں ےک رگفہ! مت گووگں ےک اکرفابر ںیم وھجٹ افر ںیمسق یھب وہیت ںیہ مت گووگں ےک 

 ۔فاےطس دصہق اک اس اجترت ف اکرفابر ںیم اشلم رکان رضفری ےہ

، رجری، وصنمر، اوبفالئ، رضحت سیق نب ایب زغرہ :  رافی

 

 یلع نب رجح ف دمحم نب دقامة

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

  

 ذنر افر تنم امےنن یک اممتعن

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 امےنن یک اممتعن ذنر افر تنم

     131    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس، طٌبة، ٨٣ؼور، ًبساهَّلل ب٩ ٣زة، حرضت ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ا٢َ أَِخبََرنٔي  َٗ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ  ٩ًَِ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٣ُزََّة  ًَ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوْر 

٤ََّا شُ  ٕ إ٧ٔ ِتٔي بَٔدیِر َُّط  َا َیأ ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٩ًَِ ا٨َِّٟذرٔ َو ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهي  َّي اهَّللُ  َِٟبدٔی١ٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ُد بٔطٔ ٩ِ٣ٔ ا  ِشَتَِخَ

، وصنمر، دبعاہلل نب رمة، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل اامسلیع نب دوعسد، اخدل، 

 

ت ة
ع

 

ص

 فملس ےن ذنر افر تنم امےنن ےس عنم رفامای افر اراشد رفامای ذنر ےس ااسنؿ یک ھچک الھبیئ افر رتہبی ںیہن وہیت ہکلب ذنر اس فہج ےس ےہ

 ات ےلکن۔ہک لیخب صخش ےک اہھت ےس ھچک دصہق ف ریخ

، وصنمر، دبعاہلل نب رمة، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 

ت ة
ع

 

 اامسلیع نب دوعسد، اخدل، ص

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

  



 

 

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ذنر افر تنم امےنن یک اممتعن

     132    حسیث                               ج٠س سو٦  :  سج٠

 ٤ًزو ب٩ ٨٣ؼور، ابو نٌی٥، حرضت ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ِبٔس اهَّللٔ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ِی٥ٕ  ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ًَ أَِخبََر٧َا  ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ب٩ِٔ ٣ُزََّة   ٩ِ

٤ََّا شُِش  َّطُ  َا یَزُزُّ َطِیّئا إ٧ٔ ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٩ًَِ ا٨َِّٟذرٔ َو  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٔحیٔح َٗ ُد بٔطٔ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ  َتَِخَ

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای تنم امےنن ےس  رمعف نب وصنمر، اوب میعن، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی

 افر رفامای ہک فہ ذنر رد ںیہن رکیت ےہ یسک شء وک ظفل ذنر اس فاےطس ےہ ہک وجنکس صخش ےک امؽ ںیم ےس ھچک رخہچ ای اجےئ۔

 رمعف نب وصنمر، اوب میعن، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

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

  

 تنم آےن فایل زیچ وک ےھچیپ افر ےھچیپ یک زیچ وک آےگ ںیہن رکیت اس ےس قلعتم ااحدثی

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 تنم آےن فایل زیچ وک ےھچیپ افر ےھچیپ یک زیچ وک آےگ ںیہن رکیت اس ےس قلعتم ااحدثی

     133    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلي، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ًبساهَّلل ب٩ ٣زة، حرضت اب٩ ٤ًز سے :  راوی

ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا یَِحٌَي  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ا٢َ ٣ُ أَِخبََر٧َا  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  زََّة 

٤ََّا صَُو َطِیْئ شُِش  ُظ إ٧ٔ ُ خِّ َْ ٦ُ َطِیّئا َو َا یُ سِّ َ٘ ٥َ ا٨َِّٟذُر  َا ُش ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٔحیٔح َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ُد بٔطٔ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ  َتَِخَ

ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رمعف نب یلع، ایفسؿ، وصنمر، دبعاہلل نب رمة، رضحت انب رمع ےس رفاتی 

 تنم یسک شء وک آےگ ےھچیپ ںیہن رکیت افر )درالص( تنم وجنکس صخش اک امؽ رخچ رکاےن ےک فاےطس ےہ۔

 رمعف نب یلع، ایفسؿ، وصنمر، دبعاہلل نب رمة، رضحت انب رمع ےس :  رافی

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

  

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 تنم آےن فایل زیچ وک ےھچیپ افر ےھچیپ یک زیچ وک آےگ ںیہن رکیت اس ےس قلعتم ااحدثی



 

 

     134    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، سٔیا٪، ابواٟز٧از، ارعد، حرضت ابوہزیزہًبساهَّلل ب٩ ٣ح٤ :  راوی

 ٔ ث٨ََا أَبُو اٟز٧َِّاز ا٢َ َحسَّ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٔس ب٩ِٔ  ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ أَِخبََر٧َا  ٔد  ٩ًَِ اِْلرَِعَ  

َّي اهَّللُ ٨َُّٜٔط َطِیْئ اِسُتَِخٔ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٠َِیطٔ َوَل ًَ ِرُظ  سِّ َٗ ُ ٥ِ أ َٟ ًَلَي اب٩ِٔ آَز٦َ َطِیّئا  تٔي ا٨َِّٟذُر 
ِ ا٢َ  َا َیأ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ َد بٔطٔ ٩ِ٣ٔ ًَ

َِٟبدٔی١ٔ   ا

ہیلع فآہل فملس ےن  دبع اہلل نب دمحم نب دبعارلنمح ، ایفسؿ، اوبازلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل

 اراشد رفامای ذنر ااسنؿ ےک فاےطس وکیئ زیچ ںیہن الیت افر ذنر ااسنؿ وک یسک شء اک امکل ںیہن انبیت ہک  و شء اس ےک دقمر ںیم ںیہن نکیل

 ذنر اکی )ایسی( شء ےہ  و ہک وجنکس آدیم اک امؽ رخچ رکایت ےہ۔

 زلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہدبعاہلل نب دمحم نب دبعارل ،نؿ، ایفسؿ، اوبا :  رافی

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

  

 ذنر اس فاےطس ےہ ہک اس ےس وجنکس صخش اک امؽ رخچ رکاےئ

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 رخچ رکاےئ ذنر اس فاےطس ےہ ہک اس ےس وجنکس صخش اک امؽ

     135    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبة، ًبساٌٟزیز، ًَلء، ا٪ ٛے واٟس، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ََلٔئ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ا٢َ  َا َت٨ِٔذُروا  أَِخبََر٧َا  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َػل

َِٟبدٔی١ٔ  ُد بٔطٔ ٩ِ٣ٔ ا ٤ََّا شُِشَتَِخَ َسرٔ َطِیّئا َوإ٧ٔ َ٘ ِٟ ىٔي ٩ِ٣ٔ ا ِِ إٔ٪َّ ا٨َِّٟذَر  َا ُش َٓ 

اراشد رفامای مت گوگ  ہبیتق ، دبعازعلزی، العء، اؿ ےک فادل، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

تنم افر ذنر ہن امان رکف اس ےیل ہک ذنر افر تنم دقمر ےک ےھکل وہےئ ںیم اکؾ ںیہن آیت افر  و ابت شیپ آےن فایل ےہ فہ ابت شیپ آرک 

 ریتہ ےہ فہ وت اس فاےطس ےہ ہک وجنکس آدیم اک امؽ دفتل رخچ رکاےئ۔

، دبعازعلزی، العء، اؿ ےک فادل، رضحت  :  رافی

 

ئت ة
ت

 

 اوبرہریہقت

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

  



 

 

 یسک ابعدت ےک فاےطس تنم امانن

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 یسک ابعدت ےک فاےطس تنم امانن

     136    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبة، ٣اٟک، ك٠حة ب٩ ًبسا٠٤ٟک، ٗاس٥، حرضت ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

ًَائَٔظَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ   ٩ًَِ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٠٤َِٟٔٔک  ِبٔس ا ًَ ٩ًَِ ك٠ََِحَة ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ُٗتَِیَبُة  ا٢َ أَِخبََر٧َا  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َػل

ٔؼطٔ ٩ِ٣َ ٧ََذَر أَِ٪ یُلٔ  ٌِ ََل َش َٓ ٔصَي اهَّلَل  ٌِ ُط َو٩ِ٣َ ٧ََذَر أَِ٪ َش ٌِ ٠ُِیٔل َٓ ٍَ اهَّللَ   ی

 نب دبعاکلمل، اقمس، رضحت اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای 

 

جة
طل
ہبیتق ، امکل، 

وک ہاےیہ ہک فہ اس یک اساتع رکے افر  و صخش ذنر امےن ہک ںیم  و وکیئ ذنر امےن ہک ںیم دخافدن دقفس یک اساتع رکفں اگ وت اس 

را دخافدن دقفس یک انرفامین رکفں اگ وت اس وک ہاےیہ ہک فہ دخافدن دقفس یک انرفامین ہن رکے )ویکہکن انگہ ےک اکؾ ںیم مسق افر ذنر اک وپ

 رکان رضفری ںیہن ےہ ہکلب اس وک وتڑ دانی الزؾ ےہ(۔

، امکل،  :  رافی

 

ئت ة
ت

 

 نب دبعاکلمل، اقمس، رضحت اعہشئ دصہقیقت

 

جة
 طل

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

  

 انگہ ےک اکؾ ںیم تنم ےس قلعتم

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 انگہ ےک اکؾ ںیم تنم ےس قلعتم

     137    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلي، یحٌي، ٣اٟک، ك٠حہ ب٩ ًبسا٠٤ٟک، ٗاس٥، حرضت ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

 َ٤ِٟ ًَِبسٔ ا ثَىٔي ك٠ََِحُة ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َیِحٌَي  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  َ٘ أَِخبََر٧َا  ِٟ ٩ًَِ ا ًَائَٔظَة ٠ٔٔک   ٩ًَِ أس٥ٔ 

ُط َو٣َ  ٌِ ٠ُِیٔل َٓ ٍَ اهَّللَ  و٢ُ ٩ِ٣َ ٧ََذَر أَِ٪ یُٔلی ُ٘ ٥َ َش ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ َِٟ  َس٤ٔ ا ََل َٗ َٓ ٔصَي اهَّلَل  ٌِ ٩ِ ٧ََذَر أَِ٪ َش

ٔؼطٔ  ٌِ  َش



 

 

 ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رمعف نب یلع، ییحی، امکل، ہحلط نب دبعاکلمل، اقمس، رضحت اعہشئ دصہقی

اراشد رفامای  و صخش دخافدن دقفس یک رفامربنداری یک ذنر امےن وت اس وک ہاےیہ ہک فہ دخافدن دقفس یک رفامربنداری رکے افر  و وکیئ 

وت اس وک الزؾ ےہ ہک فہ اس ذنر وک وپرا ہن رکے  اس ابت یک ذنر امےن ہک فہ دخافدن دقفس اک انگہ رکے اگ ینعی اس یک انرفامین رکے اگ

 ینعی دخافدن دقفس یک انرفامین ہن رکے۔

 رمعف نب یلع، ییحی، امکل، ہحلط نب دبعاکلمل، اقمس، رضحت اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 ں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہکومسق :   ابب

 انگہ ےک اکؾ ںیم تنم ےس قلعتم

     138    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ ساب٘ہ حسیث ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

٩ًَِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ ث٨ََا اب٩ُِ إِٔزرٔیَص  ا٢َ َحسَّ َٗ ََلٔئ  ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ًَائَٔظَة أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٠٤َِٟٔٔک  ًَِبسٔ ا ٩ًَِ ك٠ََِحَة ب٩ِٔ   

ُط َو٣َ  ٌِ ٠ُِیٔل َٓ ٍَ اهَّللَ  و٢ُ ٩ِ٣َ ٧ََذَر أَِ٪ یُٔلی ُ٘ ٥َ َش ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ َِٟ  َس٤ٔ ا ََل َٗ َٓ ٔصَي اهَّلَل  ٌِ ٩ِ ٧ََذَر أَِ٪ َش

ٔؼطٔ  ٌِ  َش

 ثی ےک اطمقب ےہ۔رتہمج اسہقب دح

 رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

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

  

 تنم وپری رکان

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 تنم وپری رکان

     139    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبسا اًلي، خاٟس، طٌبة، ابو ج٤زة، زہس٦، حرضت ٤ًزا٪ ب٩ حؼین :  راوی

٩ًَِ َزصِ  ٩ًَِ أَبٔي َج٤َِزَة  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َٗا٢َ َحسَّ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ًَِبسٔ اِْلَ ُس ب٩ُِ  ُ  ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩َِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  َس٦ٕ 



 

 

َّٟٔذی٩َ ی٠َُو٧َُض٥ِ  نٔي ث٥َُّ ا ٥ِ َِقِ
ُٛ ا٢َ َخیِرُ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  َّٟٔذی٩َ ی٠َُو٧َُض٥ِ حَُؼیِٕن یَِذَُکُ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َّٟٔذی٩َ ی٠َُو٧َُض٥ِ ث٥َُّ ا  ث٥َُّ ا

َسُظ أَِو ثَََلثّا ث٥َُّ َذََکَ  ٌِ ََل أَِزرٔی أََذََکَ ٣َزََّتیِٔن َب َت٨٤َُوَ٪ َوَشِظَضُسوَ٪ َو َا ُشِشَتِظَضُسوَ٪ َوی٨ُِٔذُروَ٪ َو َا َٓ ِْ ِو٣ّا یَُدو٧ُوَ٪ َو َا یُ َٗ

ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َصَذا َنِصُ ب٩ُِ ٤ًَِٔزاَ٪ أَبُو َج٤َِزةَ  ا٢َ أَبُو  َٗ  ٩ُ٤َ ُٓوَ٪ َویَِوَضزُ ٓٔیض٥ِٔ اٟشِّ  یُو

، اوب رمجة، زدہؾ، رضح

 

ت ة
ع

 

ت رمعاؿ نب نیصح ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ص

ہک ریمے زامہن ےس رقبی  اراشد رفامای امتؾ گووگں ےس رتہب فہ گوگ ںیہ  و ہک ریمے دفر ںیم ںیہ رھپ اس ےک دعب فہ گوگ ںیہ  و

 گوگ رھپ رافی لقن رفامےت ںیہ ھجم وک اید ںیہن راہ ںیہ رھپ فہ گوگ رتہب ںیہ  و ہک اس زامہن ےس رقبی وہں ےگ ینعی رسیتے زامہن ےک

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف رمہبت ہی ےلمج اراشد رفامےئ ای نیت رمہبت اراشد رفامےئ رھپ اؿ گووگں اک کذرکہ رفامای  و ہک ایختن

البےئ ںیہن اجےت افر  و ہک تنم امےتن ںیہ نکیل رکےت ںیہ افر اامتن داری ےس اکؾ ںیہن ےتیل افر  و ہک وگایہ دےتی ںیہ افر وگایہ وک 

 تنم وک وپرا ںیہن رکےت۔

، اوب رمجة، زدہؾ، رضحت رمعاؿ نب نیصح :  رافی

 

ت ة
ع

 

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ص

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

  

 راضء ایہل اک دصق ہن ای اجےئ اس ذنر ےس قلعتم ہک سج ںیم

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اس ذنر ےس قلعتم ہک سج ںیم راضء ایہل اک دصق ہن ای اجےئ

     140    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، حرضت اب٩ ًباض٣ح٤س ب٩ ًبسا اًلي، خاٟس، اب٩ جزیخ، س٠امی٪ ا احو٢، كاؤض :  راوی

ُ٪ اِْلَحِ  ثَىٔي ُس٠َامِیَ ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ًَِبٔس اِْلَ ُس ب٩ُِ  ًَبَّإض أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ كَاُوٕض  َو٢ُ 

و ُ٘ ٥َ بَٔزُج١ٕ َش ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ ٣َزَّ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َّطُ َٗ ا٢َ إ٧ٔ َٗ ُط  ٌَ َل َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ُط ا٨َّٟٔييُّ َػل َٟ َٓت٨ََاَو  ٪ٕ زُ َرُجَّل فٔي َِقَ

 ٧َِذْر 

دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، انب رججی، امیلسؿ االوحؽ، ساؤس، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک اکی دؿ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

ےس زگران وہا فہ صخش )ہک سج ےک اپس ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک زگر وہا( اکی دفرسے  فآہل فملس اک اکی صخش ےک اپس

صخش وک ریس ںیم ابدنھ رک چنیھک راہ اھت۔ انچہچن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس صخش ےک اپس رشتفی ےل ےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع 



 

 

 فہ صخش دفرسے وک چنیھک راہ اھت۔ اس صخش ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! اس فآہل فملس ےن اس وک )ینعی ریس وک( اکٹ دای ہک سج ےس

 صخش ےن اس رطہقی ےس ذنر امین یھت۔

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، انب رججی، امیلسؿ االوحؽ، ساؤس، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اس ذنر ےس قلعتم ہک سج ںیم راضء ایہل اک دصق ہن ای اجےئ

     141    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یوسٕ ب٩ سٌیس، ححاد، اب٩ جزیخ، س٠امی٪ ا احو٢، كاؤض، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

ُ٪ اِْلَِحَو٢ُ أَ٪َّ كَاُوّس أَِخبَرَ  ا٢َ أَِخبََرنٔي ُس٠َامِیَ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ث٨ََا َححَّاْد  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٕ ب٩ُِ َس ًَبَّإض ٧َا یُوُس ٩ًَِ اب٩ِٔ  ا أَِخبََرُظ 

َبةٔ شَ  ٌِ َٜ ُٖ بٔاِل ٥َ ٣َزَّ بَٔزُج١ٕ َوصَُو یَُلو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َّي اهَّللُ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ُط ا٨َّٟٔييُّ َػل ٌَ َل َ٘ َٓ ٔٔطٔ  وزُُظ إِٔنَشاْ٪ بٔدٔزَا٣َٕة فٔي أَِن ُ٘

ُ٪ أَ٪َّ كَاُو  ا٢َ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ َوأَِخبََرنٔي ُس٠َامِیَ َٗ وَزُظ بَٔیٔسظٔ  ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔیٔسظٔ ث٥َُّ أ٣َََزُظ أَِ٪ َش ًَبَّإض أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ّسا أَِخبََرُظ 

ِس َربََم یََسُظ بٔإِٔنَشإ٪ آَخَ بٔ  َٗ َبةٔ َوإِٔنَشاْ٪  ٌِ َٜ ُٖ بٔاِل ٥َ ٣َزَّ بٔطٔ َوصَُو یَُلو
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٔ َذَٟٔک َػل ٕ أَِو َخِیٕم أَِو بَٔظِیٕئ َُیِر َشیِر

ُِٗسظُ  ا٢َ  َٗ ٔ ث٥َُّ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔیٔسظ َّي اهَّللُ  طُ ا٨َّٟٔييُّ َػل ٌَ َل َ٘  بَٔیٔسَ   َٓ

ویفس نب دیعس، اجحج، انب رججی، امیلسؿ االوحؽ، ساؤس، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ےن اکی صخش وک اخہن ہبعک اک وطاػ رکےت وہےئ داھکی افر داھکی ہک اس وک دفرسا صخش چنیھک راہ اھت افٹن یک لیکن ےس ابدنھ رک وت 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک اےنپ ابمرک اہوھتں ےس اکٹ دای افر مکح رفامای ہک مت اس اک اہھت ڑکپ رک چنیھک گو افر رضحت روسؽ رکمی یلص

انب رججی یک دفرسی رفاتی ںیم ےہ ہک رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک اکی دؿ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس 

 ےھت دفرسے صخش آدیم ےک اپس ےس زگرے افر فہ صخش اخ

ے

ہن ہبعک اک وطاػ رک راہ اھت افر اکی صخش ےن اس ےک اہھت ابدنھ دیئ

ےک اسھت افر سج شء ےس اہھت ابدنےھ ےھت فہ ہمست ای ڈفرا اھت ای وکیئ افر زیچ یھت رھپ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ 

  ےس رفامای ہک مت اس اک اہھت ڑکپ رک چنیھک گو۔ابمرک اہھت ےس اس وک اکٹ ڈاال افر اس وک ےنچنیھک فاےل صخش

 ویفس نب دیعس، اجحج، انب رججی، امیلسؿ االوحؽ، ساؤس، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  



 

 

 اس ےش یک ذنر امانن  و ہک تیکلم ںیم ہن وہ

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اس ےش یک ذنر امانن  و ہک تیکلم ںیم ہن وہ

     142    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، ایوب، ابوَٗلبہ، ا٪ ٛے ذرا، حرضت ٤ًزا٪ ب٩ حؼین :  راوی

ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ حَُؼی طٔ  ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا أَبُو ََٗٔلبََة  ا٢َ َحسَّ َٗ ثَىٔي أَیُّوُب  ا٢َ َحسَّ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ ٕن َٗ

ٔؼَیٔة اهَّللٔ َو َا ٓامَٔی  َا َی٠٤ُِٔک اب٩ُِ آزَ  ٌِ ا٢َ  َا ٧َِذَر فٔي ٣َ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   ٦َ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل

دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، اویب، اوبالقہب، اؿ ےک اچچ، رضحت رمعاؿ نب نیصح ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ۔ےن رفامای اجزئ ںیہن ذنر رکان اہلل یک انرفامین افر انگہ یک زیچ ںیم افر اس زیچ ںیم یھب ذنر اجزئ ںیہن ےہ ہک سج اک ااسنؿ امکل ںیہن

  نب وصنمر، ایفسؿ، اویب، اوبالقہب، اؿ ےک اچچ، رضحت رمعاؿ نب نیصحدمحم :  رافی

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

  

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اس ےش یک ذنر امانن  و ہک تیکلم ںیم ہن وہ
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 اسحٙ ب٩ ٨٣ؼور، ابو ا٤ِٟیرة، اوزاعي، یحٌي، ابوَٗلبة، حرضت ثاب  ب٩ ؿحا  :  راوی

ثَىٔي َیحِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا اِْلَِوَزاعٔيُّ 
ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ُِِٟٔیَرةٔ  ث٨ََا أَبُو ا ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٩ًَِ ثَابٔٔ  ب٩ِٔ  ٌَيأَِخبََر٧َا إِٔسَح ٩ًَِ أَبٔي ََٗٔلبََة 

 َ ٔة اِِلِٔسََل٦ٔ ل ٕة ٔسَوی ٠٣َّٔ َٕ ب٠ٔ٤َّٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ َح٠َ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ أ   حَّ َـّ َت١َ اٟ َٗ ا٢َ َو٩ِ٣َ  َٗ ٤َا  َٛ ُضَو  َٓ اذٔبّا 

َب بٔطٔ یَِو٦َ  ٧َِیا ًُذِّ َشُط بَٔظِیٕئ فٔي اٟسُّ ِٔ ًَلَي َرُج١ٕ ٧َِذْر ٓامَٔی  َا َی٠٤ُِٔک  َن َِٟیَص  َِٟ٘ٔیا٣َٔة َو  ا

، رضحت اثتب نب احضک ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 

ة
ب 
ااحسؼ نب وصنمر، اوب اریغملة، افزایع، ییحی، اوبالق

ںیم وھجاٹ وہ اجےئ وت فہ اک ا صخش ےہ ہک اسیج اس ےن  ےن رفامای  و صخش االسؾ ےک العفہ یسک تلم یک مسق اھکےئ افر فہ صخش اینپ مسق

اےنپ وک اہک افر سج صخش ےن وخد وک یسک شء ےس الہک ای وت اس صخش وک اس شء ےک اسھت ہک سج شء )ینعی آہل فریغہ ےس( اس 

ںیہن ےہ اس یک ذنر ںیہن ےن وخد وک الہک ای اھت وت ایقتم ےک دؿ کت اس رطح ذعاب دای اج ا رےہ اگ افر سج زیچ اک ااسنؿ امکل 



 

 

 وہیت۔

، رضحت اثتب نب احضک :  رافی

 

ة
ب 
 اقحس نب وصنمر، اوب اریغملة، افزایع، ییحی، اوبالق

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

  

  و صخش اخہن ہبعک ےک ےیل دیپؽ اجےن ےس قلعتم ذنر رکے

 ں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہکومسق :   ابب

  و صخش اخہن ہبعک ےک ےیل دیپؽ اجےن ےس قلعتم ذنر رکے
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 یوسٕ ب٩ سٌیس، ححاد، اب٩ جزیخ، سٌیس ب٩ ابي ایوب، یزیس ب٩ ابي حبیب، ابواٟدیر، حرضت ً٘بہ ب٩ ًا٣ز :  راوی

٩ًَِ أَِخ  ٌٔیُس ب٩ُِ أَبٔي أَیُّوَب  ثَىٔي َس ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ث٨ََا َححَّاْد  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٕ ب٩ُِ َس یَزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔي َحبٔیٕب بََرنٔي یُوُس

ا٢َ ٧ََذَرِت أُِخًٔي أَِ٪ َت٤ِشٔ  َٗ  ٕ ًَا٣ٔز َبَة ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ ثَُط  ٔ َحسَّ َِٟدیِر ََٟضا َرُسو٢َ أَِخبََرُظ أَ٪َّ أَبَا ا ًَٔي  ِٔ أ٣َََزِتىٔي أَِ٪ أَِسَت َٓ ٔلَي بَِیٔ  اهَّللٔ  َي إ

ا٢َ َٟٔت٤ِٔع  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ََٟضا ا٨َّٟٔييَّ َػل تَِیُ   ِٔ َٓاِسَت  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ِب  اهَّللٔ َػل َٛ ِٟتَرِ  َو

، زیدی نب ایب بیبح، اوباریخل، رضحت ہبقع نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک ریمی ویفس نب دیعس، اجحج، انب رججی، دیعس نب ایب اویب

 نہب ےن ذنر امین ہک ںیم اخہن ہبعک کت دیپؽ لچ رک اجؤں یگ افر ھجم وک مکح ای ہک مت ہی ہلئسم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس

ہیلع فآہل فملس ےس ہلئسم درایتف ای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل  وپوھچ۔ انچہچن ںیم ےن اس )اینپ نہب( ےک فاےطس روسؽ رکمی یلص اہلل

 فملس ےن رفامای اس وک ہاےیہ ہک )اہجں کت وہ ےکس فہ( دیپؽ ےلچ افر ابیق وسار وہ رک ےلچ۔

 ویفس نب دیعس، اجحج، انب رججی، دیعس نب ایب اویب، زیدی نب ایب بیبح، اوباریخل، رضحت ہبقع نب اعرم :  رافی

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

  

 ارگ وکیئ وعرت ےگنن اپں ےگنن رس لچ رک جح رپ اجےن یک مسق اھکےئ

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ارگ وکیئ وعرت ےگنن اپں ےگنن رس لچ رک جح رپ اجےن یک مسق اھکےئ
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٤ًزو ب٩ ًلي و٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، یحٌي ب٩ سٌیس، یحٌي ب٩ سٌیس، ًبیساهَّلل ب٩ زرح، ًبساهَّلل ب٩ ٣اٟک،َضت ً٘بہ  :  راوی



 

 

 ب٩ ًا٣ز

ث٨ََا یَِحٌَي بِ  ا َا َحسَّ َٗ ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا ًَلٓٔيٕ َو٣َُح٤َّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ا٢َ أَِخبََر٧َا  َٗ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ َزرِحٕ َو ٌٔیٕس  ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس ٌٔیٕس  ٩ُ َس

ٕ أَِخبََرظُ  ًَا٣ٔز َبَة ب٩َِ  ِ٘ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ ًُ  ٩ًَِ ٤ِْزو إٔ٪َّ ًُبَِیَس اهَّللٔ ب٩َِ َزرِحٕ أَِخبََرُظ  ٠ًََِیطٔ َو  ًَ َّي اهَّللُ  َّطُ َسأ٢ََ ا٨َّٟٔييَّ َػل َس٥ََّ٠ أ٧َ

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّي اهَّللُ  ُط ا٨َّٟٔييُّ َػل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َُیَِر ٣ُِدَت٤َٔزةٕ  َُٟط ٧ََذَرِت أَِ٪ َت٤ِٔشَي َحآَٔیّة  َِٟتُؼ٥ِ ٩ًَِ أُِخٕ   ِب َو َٛ ِٟتَرِ ٠َِتِدَت٤ٔزِ َو َٓ ٥َ ٣ُزَِصا 

 ثَََلثََة أَیَّا٦ٕ 

، دیبع اہلل نب زرح، دبعاہلل نب امکل،رضت ہبقع نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک رمعف نب یلع فدمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، ییحی نب دیعس

اوہنں ےن اینپ نہب ےک ےیل )یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس( ہلئسم درایتف ای ہک اس ےن ذنر امین ےہ ےگنن اپؤں افر ےگنن رس 

دف ہک فہ اانپ دفہٹپ افڑھ ےل افر وسار وہ رک اجےئ افر نیت دؿ ےک ےنلچ یک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اینپ نہب ےس ہہک 

 رفزے رےھک۔

 رمعف نب یلع فدمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، ییحی نب دیعس، دیبعاہلل نب زرح، دبعاہلل نب امکل،رضت ہبقع نب اعرم :  رافی

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

  

 اس صخش ےس قلعتم ہک سج ےن رفزے رےنھک یک ذنر امؿ یل رھپ فہ صخش وفت وہایگ افر رفزے ےن رھک اکس

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اس صخش ےس قلعتم ہک سج ےن رفزے رےنھک یک ذنر امؿ یل رھپ فہ صخش وفت وہایگ افر رفزے ےن رھک اکس
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 برش ب٩ خاٟس ًشَکی، ٣ح٤س ب٩ جٌرف،طٌبة، س٠امی٪، ٣ش٥٠ اٟبلین، سٌیس ب٩ جبیر، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

ا٢َ  َٗ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط رَفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ِشََکٔیُّ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  أَِخبََر٧َا برِٔشُ ب٩ُِ َخأٟٕس ا ُث  َ٪ یَُحسِّ ُ  ُس٠َامِیَ ٌِ َس٤ٔ

٨ََذَرِت أَِ٪ َتُؼو٦َ َطِضّزا  َٓ َِٟبَِحَ  ا٢َ َرَٛٔبِ  ا٣َِزأَْة ا َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبیِر ٩ًَِ َس َِٟبٔلیٔن  ِب١َ أَِ٪ َتُؼو٦َ ا َٗ ٤َاَتِ   َٓ

٠َِیطٔ َو  ًَ َّي اهَّللُ  أََتِ  أُِخُتَضا ا٨َّٟٔييَّ َػل ٨ًََِضآَ أ٣َََزَصا أَِ٪ َتُؼو٦َ  َٓ َٟطُ  َٔک  ِت ذَٟ ٥َ َوَذََکَ
 َس٠َّ

، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک اکی اخوتؿ 

 

ں
ئ
لی طت

، امیلسؿ،  ملس ا

 

ت ة
ع

 

رشب نب اخدل رکسعی، دمحم نب رفعج،ص

یئگ رفزے رےنھک ےس لبق یہ۔ رھپ اس یک نہب  درای ںیم وسار وہیئ یھت افر اس ےن اکی امہ ےک رفزے رےنھک یک ذنر امین یھت ہک فہ رم

دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہیئ افر اس ےن رعض ای اس اک احؽ۔ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح 



 

 

 (رفامای۔ ) و ہک افرپ ذموکر ےہ

، دیعس :  رافی

 

ں
ئ
لی طت

، امیلسؿ،  ملس ا

 

ت ة
ع

 

  نب ریبج، رضحت انب ابعسرشب نب اخدل رکسعی، دمحم نب رفعج،ص

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

  

 اس صخش ےس قلعتم ہک سج یک فافت وہاجےئ افر اس ےک ذہم ذنر وہ

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

  افر اس ےک ذہم ذنر وہاس صخش ےس قلعتم ہک سج یک فافت وہاجےئ
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 ًلي ب٩ ححز وحارث ب٩ ٣شٜین، سٔیا٪، زہزی، ًبیساهَّلل ب٩ ًبساهَّلل، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

٠َِیطٔ َوأ٧ََا أَ  ًَ ائَّة  ٜٔیٕن ِٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ٕ َوا ًَلٔيُّ ب٩ُِ حُِحز ٩ًَِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس َٟطُ  ُى  ِٔ ٍُ َوا٠َّٟ ِس٤َ

 ٔ ٥َ ف ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ًَي َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ِٔ َس ب٩َِ ًَُباَزَة اِسَت ٌِ ًَبَّإض أَ٪َّ َس ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِبٔس اهَّللٔ  بِ ًَ َٗ َِّٓیِ   طٔ تُُو ًَلَي أ٣ُِّ ١َ ي ٧َِذٕر لَاَ٪ 

٨ًََِضا طٔ  ـٔ ِٗ ا٢َ ا َ٘ َٓ َیُط  ـٔ ِ٘  أَِ٪ َت

یلع نب رجح فاحرث نب نیکسم، ایفسؿ، زرہی، دیبع اہلل نب دبع اہلل، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک دعس نب ابعدہ ےن روسؽ 

یک فادلہ یک فافت وہیئگ  اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اینپ فادلہ یک ذنر ےک قلعتم درایتف ای ہک ےسج وپرا رکےن ےس ےلہپ یہ اؿ

 یھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اینپ فادلہ یک رطػ ےس ذنر وپری رکف۔

 یلع نب رجح فاحرث نب نیکسم، ایفسؿ، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اس صخش ےس قلعتم ہک سج یک فافت وہاجےئ افر اس ےک ذہم ذنر وہ

     148    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ گزطتہ حسیث ٣یں گزر ذکا۔ :  راوی

ا٢َ  َٗ ُٗتَِیَبُة  ُس أَِخبََر٧َا  ٌِ ًَي َس ِٔ ا٢َ اِسَت َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَِبسٔ اهَّللٔ  ٩ًَِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ب٩ُِ  َحسَّ

یَ  ـٔ ِ٘ ِب١َ أَِ٪ َت َٗ َِّٓیِ   ُتُو َٓ طٔ  ًَلَي أ٣ُِّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔي ٧َِذٕر لَاَ٪  ًَ َّي اهَّللُ  ٠ًََِیطٔ ًَُباَزَة َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ُط 



 

 

٨ًََِضا طٔ  ـٔ ِٗ ٥َ ا  َوَس٠َّ

 رتہمج زگہتش دحثی ںیم زگر اکچ۔

 رتہمج زگہتش دحثی ںیم زگر اکچ۔ :  رافی

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

  

 ں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہکومسقں افر ذنرف :   ابب

 اس صخش ےس قلعتم ہک سج یک فافت وہاجےئ افر اس ےک ذہم ذنر وہ

     149    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ حسیث سابٙ ٣یں گزر ذکا۔ :  راوی

َِٟض٤َِسانٔيُّ  َٙ ا ُس ب٩ُِ آَز٦َ َوَصاُروُ٪ ب٩ُِ إِٔسَح ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ بََِکٔ ب٩ِٔ َوائ١ٕٔ  َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ َوصَُو اب٩ُِ رُعِ ِبَسَة  ًَ  ٩ًَِ

َّي اهَّللُ  ٔلَي ا٨َّٟٔييِّ َػل ُس ب٩ُِ ًَُباَزَة إ ٌِ ا٢َ َجاَئ َس َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِبٔس اهَّللٔ  ًَ ِّ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ا٢َ إٔ٪َّ أُم َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ي  

٨ًََِضا طٔ  ـٔ ِٗ ا٢َ ا َٗ طٔ  ـٔ ِ٘ ٥ِ٠َ َت َٓ ٠َِیَضا ٧َِذْر  ًَ  ٣َاَتِ  َو

 رتہمج دحثی اسقب ںیم زگر اکچ۔

 رتہمج دحثی اسقب ںیم زگر اکچ۔ :  رافی

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

  

  املسمؿ وہ اجےئ وت ای رکے؟ارگ وکیئ صخش تنم وپری رکےن ےس ےلہپ

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ارگ وکیئ صخش تنم وپری رکےن ےس ےلہپ املسمؿ وہ اجےئ وت ای رکے؟

     150    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ٣وسٰي، سٔیا٪، ایوب، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز :  راوی

َّطُ  ٩ًَِ ٤ًََُز أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَیُّوَب  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ ٣ُوَسي  ِی٠َْة ٧ََذَر فٔي أَِخبََر٧َا إِٔسَح َٟ ٠َِیطٔ  ًَ لَاَ٪ 

أ٣ََزَ  َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ََٓشأ٢ََ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َُٔضا  ٜٔ َت ٌِ َِٟحاص٠ٔٔیَّةٔ َش َٕ ا ٜٔ َت ٌِ  ُظ أَِ٪ َش

ااحسؼ نب ومیس، ایفسؿ، اویب، انعف، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ےن ذنر امین یھت امتؾ رات دجسم رحاؾ ںیم 



 

 

 ااکتعػ رکےن یک وت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ای ایگ ہی ہلئسم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح اراشد رفامای

 اؿ وک ااکتعػ رکےن اک۔

 اقحس نب ومٰیس، ایفسؿ، اویب، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

  اجےئ وت ای رکے؟ارگ وکیئ صخش تنم وپری رکےن ےس ےلہپ املسمؿ وہ

     151    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ یزیس، سٔیا٪، ایوب ب٩ ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز :  راوی

 ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَیُّوَب  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس  ُس ب٩ُِ  ًَلَي ٤ًََُز ٧َِذْر فٔي  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ لَاَ٪  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز 

أ٣ََزَ  َٓ َٔک  ٩ًَِ ذَٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ََٓشأ٢ََ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ا٦ٔ  ََِٟحَ ٤َِِٟشحٔٔس ا ِی٠َٕة فٔي ا َٟ  ٖٔ ًِتٔکَا َٕ ا ٜٔ َت ٌِ  ُظ أَِ٪ َش

 ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ےن دفر اجتیلہ ںیم اکی رفز ےک دمحم نب دبعاہلل نب زیدی، ایفسؿ، اویب نب انعف، رضحت انب رمع

 ااکتعػ یک تین رفامیئ یھت رھپ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہی ہلئسم درایتف ای رھپ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 اؿ وک اس ہگج ااکتعػ رکےن اک مکح رفامای۔

 ایفسؿ، اویب نب انعف، رضحت انب رمعدمحم نب دبعاہلل نب زیدی،  :  رافی

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

  

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ارگ وکیئ صخش تنم وپری رکےن ےس ےلہپ املسمؿ وہ اجےئ وت ای رکے؟

     152    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اض س٨س سے ب٬ي ساب٘ہ حسیث کي ٣ا٨٧س ٨٣٘و٢ ےہ۔ :  راوی

 َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ رَفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َٜٔ َِٟح ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ا ٍٕ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ٔ ٩ًَِ ٧َآ ُ  ًُبَِیَس اهَّللٔ  ٌِ  ا٢َ َس٤ٔ

َّي ََٓشأ٢ََ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َِٟحاص٠ٔٔیَّةٔ  ُُٔط فٔي ا ٜٔ َت ٌِ ٠َِیطٔ یَِو٣ّا َش ًَ  ١َ ٌَ أ٣َََزُظ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ٤ًََُز لَاَ٪ َج َٓ َٔک  ٩ًَِ ذَٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  اهَّللُ 

طُ  َٔ ٜٔ َت ٌِ  أَِ٪ َش

 اس دنس ےس یھب اسہقب دحثی یک امدنن وقنمؽ ےہ۔



 

 

  یھب اسہقب دحثی یک امدنن وقنمؽ ےہ۔اس دنس ےس :  رافی

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

  

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ارگ وکیئ صخش تنم وپری رکےن ےس ےلہپ املسمؿ وہ اجےئ وت ای رکے؟

     153    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یو٧ص ب٩ ًبسا اًلٰي، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًبساهَّلل ب٩ ٌٛب، حرضت ٌٛب ب٩ ٣اٟک :  راوی

ا٢َ أَ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ا٢َ أَِخبََرنٔي یُو٧ُُص  َٗ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ًَِبسٔ اِْلَ ث٨ََا یُو٧ُُص ب٩ُِ  ٔب ِخبَرَ َحسَّ ٌِ َٛ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ  ًَ نٔي 

٠َِیطٔ یَا َرُسو٢َ  ًَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ حٔیَن تٔیَب  َّي اهَّللُ  ا٢َ َٟٔزُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َٗ َّطُ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ أ٧َ ّة ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  َٗ ٍُ ٩ِ٣ٔ ٣َالٔي َػَس ِّي أ٧ََِد٠ٔ ٔن اهَّللٔ إ

َُٟط َرُسو٢ُ اهَّللٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ ٔلَي اهَّللٔ َوَرُسؤٟطٔ  ًَِبس إ ا٢َ أَبُو  َٗ ََٟک  ُضَو َخیِْر  َٓ َف ٣َأَٟک  ٌِ ٠َِیَک َب ًَ ٥َ أ٣َِٔشِک  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ   َػل

ًَِبسٔ اٟزَِّح٤َ  ٕب َو٩ِ٣ٔ  ٌِ َٛ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ  َِٟحٔسیَث ٩ِ٣ٔ  ٍَ َصَذا ا ِٟ اٟزَِّح٩ٔ٤َ شُِظبٔطُ أَِ٪ یَُٜوَ٪ اٟزُّصِزٔیُّ َس٤ٔ ٨ًَِطُ فٔي صََذا ا َحٔسیٔث ٩ٔ 

ٕب  ٌِ َٛ ؤی١ٔ َتِوبَُة   اٟلَّ

ویسن نب دبعاالٰیلع، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دبعاہلل نب بعک، رضحت بعک نب امکل اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اؿ 

دفتل ےس یک سج فتق وتہب وبقؽ وہیئ وت اوہنں ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ای ای روسؽ اہلل! ںیم اےنپ امؽ 

دحیلعہ وہں افر ںیم اس وک دصہق رک داتی وہں  اہک ںیم اس وک دخا افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اجبن دصہق ف ریخات 

رکفں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اےنپ امؽ ںیم ےس رھک گو  اہک اس ےس اہمترا اکؾ لچ اجےئ افر مت وک آراؾ احلص وہ 

 ےکس۔

 ویسن نب دبعاالٰیلع، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دبعاہلل نب بعک، رضحت بعک نب امکل :  رافی

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

  

 ارگ وکیئ اےنپ امؽ فدفتل وک ذنر ےک وطر رپ دہہی رکے وت اس اک ای مکح ےہ؟

 ں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہکومسق :   ابب

 ارگ وکیئ اےنپ امؽ فدفتل وک ذنر ےک وطر رپ دہہی رکے وت اس اک ای مکح ےہ؟

     154    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

  ب٩ ٌٛبس٠امی٪ ب٩ زاؤز، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٌٛب ب٩ ٣اٟک، حرضت ًبساهَّلل :  راوی

ًَبِ  أَِخبََرنٔي  َٓ ا٢َ اب٩ُِ ٔطَضإب  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ یُو٧َُص  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ َوصِٕب  َٗ ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز  ٔب ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ُس٠َامِیَ ٌِ َٛ ُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ 

ُث َحسٔ  َب ب٩َِ ٣َأٟٕک یَُحسِّ ٌِ َٛ   ُ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٕب  ٌِ َٛ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ  ٠ًََِیطٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ  َّي اهَّللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل  َٕ یَثُط حٔیَن َتَد٠َّ

٠ُُِٗ  یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ َتِوبًَٔي أَِ٪ أَ  ا َج٠َِشُ  بَیَِن یََسیِطٔ  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ َُزَِوةٔ َتبُوَ   ٥َ فٔي  ٔلَي اهَّللٔ َوَس٠َّ ّة إ َٗ ٍَ ٩ِ٣ٔ ٣َالٔي َػَس ٧َِد٠ٔ

ٔلَي َرُسؤٟطٔ  ِّيَوإ إٔن َٓ   ُ٠ِ ُ٘ َٓ ََٟک  ُضَو َخیِْر  َٓ َف ٣َأَٟک  ٌِ ٠َِیَک َب ًَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٣َِٔشِک  ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل أ٣ُِٔشُک َسِضَّٔم  َٗ

ٔذی بَٔدِیبََر ٣ُِدَتَصْ 
َّٟ  ا

بعک ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دبعارلنمح نب بعک نب امکل، رضحت دبعاہلل نب 

رضحت بعک نب امکل ےس ہک  سج فتق اوہنں ےن اےنپ ےھچیپ رہ اجےن یک احتل ایبؿ یک ینعی اس زامہن اک احؽ ہک سج زامہن ںیم روسؽ 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس زغفہ وبتک ںیم رشتفی ےل ےئگ ےھت۔ رضحت بعک نب امکل لقن رفامےت ںیہ ہک سج فتق ںیم آپ 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم ھٹیب ایگ وت ںیم ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! ریمی وتہب ںیم ہی ابت یھب اشلم ےہ ہک ںیم اےنپ امؽ ف  یلص

دفتل ےس دحیلعہ وہ اجؤں افر ںیم اس وک دصہق رک دفں افر اس وک ںیم دخا افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فاےطس 

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اےنپ زندکی ھچک امؽ فدفتل رھک گو ہی ابت اہمترے فاےطس رتہب ےہ۔ فہ لقن رکےت  وجیھبں۔ آپ یلص اہلل

 (ںیہ ہک ںیم ےن رعض ای ںیم ےن اےنپ فاےطس فہ ہصح رھک ایل ےہ  و ہک ربیخ ںیم ےہ )رصتخما

 امکل، رضحت دبعاہلل نب بعک امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دبعارل ،نؿ نب بعک نب :  رافی

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

  

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ارگ وکیئ اےنپ امؽ فدفتل وک ذنر ےک وطر رپ دہہی رکے وت اس اک ای مکح ےہ؟
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 یوسٕ ب٩ سٌیس، ححاد ب٩ ٣ح٤س، ٟیث ب٩ سٌس، ً٘ی١، اب٩ طہاب، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ٌٛب ب٩ ٣اٟک :  راوی

ا٢َ  َٗ ٕس  ٌِ َِٟیُث ب٩ُِ َس ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٕ ب٩ُِ َس ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَِخبََر٧َا یُوُس ِی١ْ  َ٘ ثَىٔي ًُ َحسَّ

ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ثَىٔي  ا٢َ َحسَّ ُث  َٗ َب ب٩َِ ٣َأٟٕک یَُحسِّ ٌِ َٛ   ُ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٔب ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٌِ َٛ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ  ٕب أَ٪َّ  ٌِ َٛ

َّي اهَّللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل  َٕ ٍَ ٩ِ٣ٔ َحٔسیَثطُ حٔیَن َتَد٠َّ ٠ُُِٗ  یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ َتِوبًَٔي أَِ٪ أ٧ََِد٠ٔ َُزَِوةٔ َتبُوَ   ٥َ فٔي  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  

٠َِیَک ٣َ  ًَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٣َِٔشِک  ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ٔلَي َرُسؤٟطٔ  ٔلَي اهَّللٔ َوإ ّة إ َٗ ِ ٣َالٔي َػَس ُضَو َخی َٓ ََٟک  ِّي ا إٔن َٓ   ُ٠ُِٗ ََٟک  ْر 



 

 

َّٟٔذی بَٔدِیبَرَ  ًَلَيَّ َسِضَّٔم ا  أ٣ُِٔشُک 

ویفس نب دیعس، اجحج نب دمحم، ثیل نب دعس، لیقع، انب اہشب، دبعارلنمح نب دبعاہلل نب بعک نب امکل رفامےت ںیہ ہک رضحت 

زامہن اک احؽ ہک سج زامہن ںیم روسؽ رکمی  بعک نب امکل ےس ہک  سج فتق اوہنں ےن اےنپ ےھچیپ رہ اجےن یک احتل ایبؿ یک ینعی اس

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس زغفہ وبتک ںیم رشتفی ےل ےئگ ےھت۔ رضحت بعک نب امکل لقن رفامےت ںیہ ہک سج فتق ںیم آپ یلص 

 اےنپ امؽ ف دفتل اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم ھٹیب ایگ وت ںیم ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! ریمی وتہب ںیم ہی ابت یھب اشلم ےہ ہک ںیم

ےس دحیلعہ وہ اجؤں افر ںیم اس وک دصہق رک دفں افر اس وک ںیم دخا افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فاےطس وجیھبں۔ 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اےنپ زندکی ھچک امؽ فدفتل رھک گو ہی ابت اہمترے فاےطس رتہب ےہ۔ فہ لقن رکےت ںیہ ہک

 (ںیم ےن رعض ای ںیم ےن اےنپ فاےطس فہ ہصح رھک ایل ےہ  و ہک ربیخ ںیم ےہ )رصتخما

 ویفس نب دیعس، اجحج نب دمحم، ثیل نب دعس، لیقع، انب اہشب، دبعارلنمح نب دبعاہلل نب بعک نب امکل :  رافی

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

  

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ارگ وکیئ اےنپ امؽ فدفتل وک ذنر ےک وطر رپ دہہی رکے وت اس اک ای مکح ےہ؟
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 ٤ا٪ ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ٌٛب،٣ح٤س ب٩ ٣ٌسا٪ ب٩ ًیسٰي، حش٩ ب٩ اًین، ١ٌ٘٣، زہزی، ًبساٟزح :  راوی

٩ًَِ اٟزُّ   ١ْٔ٘ ٌِ ث٨ََا ٣َ ا٢َ َحسَّ َٗ ًِیََن  َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ أَ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ َساَ٪ ب٩ِٔ ًٔیَسي  ٌِ ُس ب٩ُِ ٣َ ًَِبُس أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ أَِخبََرنٔي  َٗ صِزٔیِّ 

طٔ ًُبَِیٔس اهَّللٔ  ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ٕب  ٌِ َٛ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ٠ُُِٗ  َیا َرُسو٢َ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ا٢َ  َٗ ُث  َب ب٩َِ ٣َأٟٕک یَُحسِّ ٌِ َٛ ُ  أَبٔي  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٕب  ٌِ َٛ ب٩ِٔ 

ّة  َٗ ٍَ ٩ِ٣ٔ ٣َالٔي َػَس ٚٔ َوإٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ َتِوبًَٔي أَِ٪ أ٧ََِد٠ٔ ِس ٤ََّا ٧َحَّانٔي بٔاٟؼِّ زَّ َوَج١َّ إ٧ٔ ًَ ا٢َ أَ اهَّللٔ إٔ٪َّ اهَّلَل  َ٘ َٓ ٔلَي َرُسؤٟطٔ  ٔلَي اهَّللٔ َوإ ٣ِٔشِک  إ

َّٟٔذی بَٔدِیبَرَ  ِّي أ٣ُِٔشُک َسِضَّٔم ا إٔن َٓ   ُ٠ُِٗ ََٟک  ُضَو َخیِْر  َٓ َف ٣َأَٟک  ٌِ ٠َِیَک َب ًَ 

دمحم نب دعماؿ نب ٰیسیع، نسح نب انیع، لقعم، زرہی، دبعارلنمح نب دبعاہلل نب بعک، اؿ ےک اچچ رضحت دیبع اہلل نب بعک ےس 

امکل ےس ہک ۔ فہ لقن رفامےت ےھت ہک ںیم ےن انجب یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل  رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اےنپ فادل رضحت بعک نب

فملس ےس رعض ای ای روسؽ اہلل! دخا زبرگ ف ربرت ےن ھجم وک چس یک ربتک ےس )آتف ےس( اجنت اطع رفامیئ افر ریمی وتہب ںیم ہی ابت 

 راہ دخا ںیم رخچ رکفں( دخا افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع یھب ےہ ہک ںیم اےنپ امؽ ف دفتل ےس دصہق ف ریخات دحیلعہ رکفں )ینعی

فآہل فملس ےک فاےطس۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای مت اس ںیم ےس ھچک امؽ رھک گو اےنپ فاےطس ہی ابت رتہب ےہ 



 

 

  ربیخ ںیم ےہ۔اہمترے قح ںیم فہ ےتہک ےھت ہک ںیم ےن رعض ای رھک ایل ےہ اےنپ فاےطس فہ ہصح  و ہک

 دمحم نب دعماؿ نب ٰیسیع، نسح نب انیع، لقعم، زرہی، دبعارل ،نؿ نب دبعاہلل نب بعک، :  رافی

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

  

 امؽ ذنر رکےت فتق اس ںیم زنیم یھب دالخ ےہ ای ںیہن؟

 فر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہکومسقں ا :   ابب

 امؽ ذنر رکےت فتق اس ںیم زنیم یھب دالخ ےہ ای ںیہن؟
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 حارث ب٩ ٣شٜین، اب٩ ٗاس٥، ٣اٟک،ثور ب٩ زیس، ابو اِٟیث ٣ولي اب٩ ٣لیٍ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ٔ  ا٢َ ا ٩ًَِ أَبٔيَٗ ٩ًَِ ثَِورٔ ب٩ِٔ َزیِٕس  ثَىٔي ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا  ٍُ ٠ًََِیطٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ائَّة  ٜٔیٕن ِٔقَ ِیٔث  ِش َِ ِٟ ا

ًَا٦َ َخ   ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة   ٍٕ ََ ٣َِولَي اب٩ِٔ ٣ُٔلی ٤ََِٟتا ٥ِ٨َ إ ٔاَّ اِْل٣ََِوا٢َ َوا ِِ ٥ِ٠َ َن َٓ ِیبََر 

 َ٠ًَ َّي اهَّللُ  ُة ب٩ُِ َزیِٕس َٟٔزُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ًَ ا َٓ َٟطُ رٔ ا٢ُ  َ٘ بَِیٔب شُ ُـّ َٓأَصَِسی َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ بَىٔي اٟ َیاَب  ا٢ُ َواٟثِّ َ٘ ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََُُل٣ّا أَِسَوَز ُش

َط َرُسو٢ُ ا ُوجِّ َٓ  ٥ًَْ ُط ٣ِٔس ٥ًَْ یَُحمُّ َٟ ی بَِی٨َا ٣ِٔس ِٟرُقَ ٨َّا بَٔوازٔی ا
ُٛ َّي إَٔذا  ی َحً ِٟرُقَ ٔلَي َوازٔی ا ٥َ إ

٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َرِح١َ  هَّللٔ َػل

 ِٟ ََٟک ا ا٢َ ا٨َّٟاُض َص٨ٔیّئا  َ٘ َٓ َت٠َطُ  َ٘ َٓ َٓأََػابَُط  ََٓحائَطُ َسِض٥ْ   ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َّي اهَّللُ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ُة  َح٨َّ

 َٟ ا٥ٔٔ٧  َِ ٤َ ِٟ ًَّٟٔي أََخَذَصا یَِو٦َ َخِیبََر ٩ِ٣ٔ ا ٠َ٤َِة ا ٔ إٔ٪َّ اٟظَّ ِٔٔسي بَٔیٔسظ َّٟٔذی َن ٥َ ّلََکَّ َوا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٍَ ا َس٤ٔ َّ٤٠َ َٓ ٠َِیطٔ ٧َاّرا  ًَ  ١ٌُٔ َتِظَت

إ   ٠َِیطٔ  ا٨َّٟاُض بَٔذَٟٔک َجاَئ َرُج١ْ برٔٔشَ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٔلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل یِٔن إ َٛ ا أَِو برٔٔشَ

الَأ٪ ٩ِ٣ٔ ٧َارٕ  اْ  أَِو َٔشَ ٥َ َٔشَ  َوَس٠َّ

تی ےہ ہک مہ گوگ روسؽ رکمی احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل،وثر نب زدی، اوب اثیغل ومیل انب عیطم، رضحت اوبرہریہ ےس رفا

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت ہک ربیخ فاےل اسؽ ںیم مہ وک فاہں رپ گوٹ احلص ہن وہیئ ینعی اسامؿ افر ڑپکے امہرے اہھت ہن 

ئب  ےس اھت اس ےن اکی یشبح الغؾ دای ا  ی
ت

 

ض
س الغؾ وک آےئ وت اکی صخش ےن الغؾ دای سج اک انؾ رافہع نب زدی اھت افر فہ صخش ہلیبق 

رممغ اہک اج ا اھت رھپ فاہں ےس روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فادی ارقلی یک اجبن وتمہج وہےئ سج فتق مہ گوگ فادی ارقلی 

 ےچنہپ وت اہاکن اس الغؾ ےک ےب ربخی ںیم اکی ریت آرک اگل افر اس ریت ےن اس الغؾ وک متخ رک دای افر اس الغؾ ےک فہ ریت ایسی احتل ںیم

 ہک سج فتق ہک فہ الغؾ )دم  (( روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اسامؿ ا ار راہ اھت۔ گوگ رعض رکےن ےگل ہک مت وک تنج اگل



 

 

ابمرک وہ ہی نس رک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رہزگ ہی ابت ںیہن وہیئ ینعی تنج اک لم اجان ریخ ےہ۔ اس 

سج ےک اہھت ںیم ریمی اجؿ ےہ فہ یلمک )ہادر(  و اس ےن یل یھت ربیخ فاےل دؿ گوٹ افر امؽ تمینغ ںیم ےس  رپفرداگر یک مسق! ہک

بج ہک امؽ میسقت ںیہن وہا اھت )ینعی میسقت ےس لبق  و زیچ اس ےن یل یھت( اس یک فہج ےس اس رپ دفزخ یک آگ ےلعش امرے یگ افر 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ینس وت اس فتق اکی صخش ڑمچے یک اکی ای دف اس رپ آگ ربےس یگ بج گووگں ےن ہی ابت آرضحنت 

 دفانیل )ےمست( ےل رک احرض وہا اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ڑمچے یک  و اکی ای دف دفانیل ںیہ فہ آگ ںیہ۔

 رضحت اوبرہریہ احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل،وثر نب زدی، اوب اثیغل ومیل انب عیطم، :  رافی

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

  

 ااشنء اہلل ےنہک ےس قلعتم

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ااشنء اہلل ےنہک ےس قلعتم

     158    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یو٧ص ب٩ ًبسا اًلٰي، اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، ٛثیر ب٩ َفٗس، ٧آٍ، حرضت ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز :  راوی

 ٔ ث َٛ َِٟحارٔٔث أَ٪َّ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ ا ا٢َ أَِخبََرنٔي  َٗ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ًَِبسٔ اِْلَ ثَُط أَ٪َّ أَِخبََر٧َا یُو٧ُُص ب٩ُِ  ٕس َحسَّ َٗ ا  یَر ب٩َِ ََفِ ٌّ ٔ ٧َآ

ا٢َ  َ٘ َٓ  َٕ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ َح٠َ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز   ٩ًَِ ثَُض٥ِ  ِس اِسَتِثىَي َحسَّ َ٘ َٓ  إِٔ٪ َطاَئ اهَّللُ 

ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ویسن نب دبعاالٰیلع، انب فبہ، رمعف نب احرث، ریثک نب رفدق، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع 

وک  ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای مسق اھک رک  و صخش ااشنء اہلل ہہک دے وت اس صخش ےن اانثتسء رک ایل ینعی مسق ںیم ےس اکنؽ ایل اب اس

 ا رایر ےہ ہک فہ صخش اینپ مسق وپری رکے ای ہن رکے۔

 احرث، ریثک نب رفدق، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ویسن نب دبعاالٰیلع، انب فبہ، رمعف نب :  رافی

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

  

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ااشنء اہلل ےنہک ےس قلعتم

     159    یثحس                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، ایوب، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز :  راوی



 

 

ا٢َ َرُس  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَیُّوَب  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٠ًََِیطٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َّى اهَّللُ  و٢ُ اهَّللٔ َػل

 َ٘ َٓ  َٕ ٥َ ٩ِ٣َ َح٠َ ِس اِسَتِثىَيَوَس٠َّ َ٘ َٓ  ا٢َ إِٔ٪ َطاَء اهَّللُ 

دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، اویب، انعف، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و صخش یسک شء 

 ے ای ہن رکے۔رپ مسق اھکےئ افر اس ےک دعب فہ صخش ااشنءاہلل ےہک وت اس صخش وک ا رایر ےہ ہاےہ فہ صخش فہ ابت وپری رک

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، اویب، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

ےک فاےطس  ارگ وکیئ صخش مسق اھکےئ افر دفرسا صخش اس ےک فاےطس ااشنء اہلل ےہک وت دفرسے صخش اک ااشنء اہلل انہک اس

 اسیک ےہ؟

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ارگ وکیئ صخش مسق اھکےئ افر دفرسا صخش اس ےک فاےطس ااشنء اہلل ےہک وت دفرسے صخش اک ااشنء اہلل انہک اس ےک فاےطس اسیک ےہ؟

     160    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ا٪ ب٩ بکار، ًلي ب٩ ًیاغ،طٌیب، ابو ز٧از، حرضت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ارعد حرضت ابوہزیزہ٤ًز :  راوی

ثَىٔي أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ِیْب  ٌَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ُط َٗ ًَیَّإغ  ًَلٔيُّ ب٩ُِ  ث٨ََا 
ا٢َ َحسَّ َٗ َّإر  ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَِخبََر٧َا ٤ًَِٔزاُ٪ ب٩ُِ بَک ثَُط  ا َحسَّ اٟز٧َِّازٔ ٤٣َّٔ

ا٢َ اِْلرَِعَ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ُث بٔطٔ  ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة یَُحسِّ َُّط َس٤ٔ ا َذََکَ أ٧َ ٩ََّٓ ُد ٤٣َّٔ ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز َْلَكُو ا٢َ ُس٠َامِیَ َٗ  

 ٔ َٔارٕٔض یَُحاصُٔس فٔي َسب تٔي بٔ
ِ ٌٔیَن ا٣َِزأَّة ل٠ُُُّض٩َّ َیأ ًَلَي تِٔش ِی٠ََة  ١ِ إِٔ٪ ا٠َّٟ ُ٘ ٥ِ٠َ َش َٓ َٟطُ َػاحٔبُُط إِٔ٪ َطاَئ اهَّللُ  ا٢َ  َ٘ َٓ ًَزَّ َوَج١َّ  ی١ٔ اهَّللٔ 

ِّٙ َرُج١ٕ َوأَیِ  ٥ِ٠َ َتِح١ِٔ٤ ٨ِ٣ُٔض٩َّ إ ٔاَّ ا٣َِزأَْة َواحَٔسْة َجائَِ  بٔٔظ َٓ ا  ٌّ ٠ًََِیض٩َّٔ َج٤ٔی  َٖ َلا َٓ ٔ َطاَئ اهَّللُ  ٕس بَٔیٔسظ ُِٔص ٣َُح٤َّ َّٟٔذی َن ٥ُ ا

 َٗ ِو  ٌٔیَن َٟ َسا٧ّا أَِج٤َ ََٟحاصَُسوا فٔي َسبٔی١ٔ اهَّللٔ َُفِ  ا٢َ إِٔ٪ َطاَئ اهَّللُ 

رمعاؿ نب اکبر، یلع نب ایعش،بیعش، اوب زاند، رضحت دبعارلنمح نب ارعج رضحت اوبرہریہ ےس نس رک رفاتی رکےت ںیہ ہک 

اھت ہک اکی دؿ رضحت امیلسؿ نب داؤد ےن اہک اھت ںیم اکی رضحت اوبرہریہ ےن رفامای ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

یہ رات ںیم اینپ ون یک ون ویبویں ےک اپس اجؤں اگ )ینعی ںیم اینپ امتؾ یک امتؾ ویبویں ےس اکی یہ رات ںیم مہ رتسبی رکفں اگ( رہ 

نس رک اؿ ےک اسھت فاےل صخش ےن اہک ہک اکی ویبی ےس فالدت وہیگ اکی وسار )ینعی اجمدہ( یک  و ہک راہ دخا ںیم اہجد رکے اگ۔ ہی 

اس ابت ےک فاےطس اوہنں ےن ااشنءاہلل ںیہن اہک رھپ رضحت امیلسؿ ےن اہک ہک رھپ ںیم اینپ ویبویں ےک اپس ایگ افر اؿ ےس تبحص یک 



 

 

س ےک انصق ہچب دیپا وہا رھپ آپ نکیل وکیئ یھب اہیلہ احہلم ہن وہ یکس۔ العفہ اکی اہیلہ مرتحہم ےک افر اکی اہیلہ یھب ایسی احہلم وہیئ ہک ا

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مسق ےہ اس ذات یک ہک سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ہک ارگ فہ ہلمج ااشنءاہلل ہہک ےتیل وت اہتبل

 اؿ ےک امتؾ ےک امتؾ اصزبحادے راہ دخا ںیم اہجد رفامےت۔

 اند، رضحت دبعارلنمح نب ارعج رضحت اوبرہریہرمعاؿ نب اکبر، یلع نب ایعش،بیعش، اوب ز :  رافی

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

  

 ذنر ےک افکرہ ےس قلعتم

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ذنر ےک افکرہ ےس قلعتم

     161    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ یحٌي ب٩ وزیز ب٩ س٠امی٪ وحارث ب٩ ٣شٜین، اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، ٌٛب ب٩ ٤٘٠ًة، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩  :  راوی

 ط٤اسة، حرضت ً٘بہ ب٩ ًا٣ز

ٜٔیٕن ِٔقَ  َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش َ٪ َوا ٔ ب٩ِٔ ُس٠َامِیَ َِٟوزٔیز ا٢َ أَِخبََرنٔي أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ یَِحٌَي ب٩ِٔ ا َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ َوصِٕب   ٍُ ٠َِیطٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة 

ٕ أَ٪َّ َر  ًَا٣ٔز َبَة ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ٔط٤َاَسَة   ٩ًَِ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ ٔب ب٩ِٔ  ٌِ َٛ  ٩ًَِ َِٟحارٔٔث  ٤ِزُو ب٩ُِ ا ٠َِیطٔ ًَ ًَ َّي اهَّللُ  ُسو٢َ اهَّللٔ َػل

ا َّٔ َٛ ا٢َ  َٗ  ٥َ َِٟی٤ٔیٔن َوَس٠َّ اَرةُ ا َّٔ َٛ  َرةُ ا٨َِّٟذرٔ 

، رضحت ہبقع 

 

، دبعارلنمح نب امشسة

 

مة
علق
ادمح نب ییحی نب فزری نب امیلسؿ فاحرث نب نیکسم، انب فبہ، رمعف نب احرث، بعک نب 

  مسق اک افکرہ ےہ۔نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ذنر اک افکرہ فہ یہ افکرہ ےہ  و ہک

،  :  رافی

 

، دبعارل ،نؿ نب امشسة

 

مة
علق
ادمح نب ییحی نب فزری نب امیلسؿ فاحرث نب نیکسم، انب فبہ، رمعف نب احرث، بعک نب 

 رضحت ہبقع نب اعرم

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

  

 ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک ومسقں افر :   ابب

 ذنر ےک افکرہ ےس قلعتم

     162    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٛثیر ب٩ ًبیس، ٣ح٤س ب٩ رحب، زبیسی، زہزی، ٗاس٥، حرضت ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی



 

 

ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَى  ًَِبسٔ اِْلَ ًَائَٔظَة أَ٪َّ  أَِخبََر٧َا یُو٧ُُص ب٩ُِ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔي َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ا٢َ أَِخبََرنٔي یُو٧ُُص  َٗ

َِٟی٤ٔین اَرةُ ا َّٔ َٛ اَرتُُط  َّٔ َٛ ٔؼَیٕة َو ٌِ ا٢َ  َا ٧َِذَر فٔي ٣َ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّى اهَّللُ   َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ ، ویسن ، انب اہشب، اوبہملس

 ےن اراشد رفامای انگہ ےک اکؾ ںیم ذنر ںیہن ےہ افر اس اک افکرہ مسق اک افکرہ ےہ۔

 ریثک نب دیبع، دمحم نب رحب، زدیبی، زرہی، اقمس، رضحت اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ذنر ےک افکرہ ےس قلعتم

     163    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٛثیر ب٩ ًبیس، ٣ح٤س ب٩ رحب، زبیسی، ز٫زی، ٗاس٥، حرضت ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

٩ًَِ أَِخبَرَ  طُ  َِ َُّط ب٠ََ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أ٧َ ٩ًَِ اٟزُّبَِیٔسیِّ  ٕب  ُس ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ثٔیرُ ب٩ُِ ًُبَِیٕس  َٛ َِٟ  ٧َا  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ا

ٔؼَیةٕ  ٌِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َا ٧َِذَر فٔي ٣َ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ 

دمحم نب رحب، زدیبی، زرھی، اقمس، رضحت اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریثک نب دیبع، 

 اراشد رفامای انگہ یک ابت ںیم ذنر ںیہن وہیت۔

 ریثک نب دیبع، دمحم نب رحب، زدیبی، زرھی، اقمس، رضحت اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ذنر ےک افکرہ ےس قلعتم

     164    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ حشب سابٙ ےہ۔ :  راوی

 ِٟ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ا ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ یُو٧َُص  ٤َُِٟباَرٔ   ث٨ََا اب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ آَز٦َ  ا٢َ َحسَّ َٗ مٔيُّ 
٤ََُِٟخِّ ٤َُباَرٔ  ا

 ٔ ٥َ  َا ٧َِذَر ف ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ   َِٟ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔي َس٤َ٠ََة  ٔؼَیٕة َو اٟزُّصِزٔیِّ  ٌِ اَرةُ ی٤َٔیٕن ي ٣َ َّٔ َٛ اَرتُُط  َّٔ َٛ 

دمحم نب دبعاابملرک، ییحی نب آدؾ ، انب ابمرک، ویسن، زرہی ، اوبہملس، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 



 

 

 فآہل فملس ےن اراشد رفامای انگہ ےک اکؾ ںیم ذنر ںیہن ےہ افر اس اک افکرہ مسق اک افکرہ ےہ

 قب ےہ۔رتہمج بسح اس :  رافی

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

  

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ذنر ےک افکرہ ےس قلعتم

     165    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣لابٙ ےہ۔تزج٤ہ گزطتہ حسیث ٛے  :  راوی

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ث٨ََا یُو٧ُُص  َٗا٢َ َحسَّ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ ٤ًََُز  َٗ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ًَائَٔظَة أَ٪َّ َرُسو٢َ أَِخبََر٧َا إِٔسَح  ٩ًَِ بٔي َس٤َ٠ََة 

 َٛ ٔؼَیٕة َو ٌِ ا٢َ  َا ٧َِذَر فٔي ٣َ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  اَرةُ ی٤َٔیٕن اهَّللٔ َػل َّٔ َٛ اَرتُُط  َّٔ 

ااحسؼ نب وصنمر ، امثعؿ نب رمع ، ویسن، زرہی ، اوبہملس، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 اراشد رفامای انگہ ےک اکؾ ںیم ذنر ںیہن ےہ افر اس اک افکرہ مسق اک افکرہ ےہ

 ۔رتہمج زگہتش دحثی ےک اطمقب ےہ :  رافی

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

  

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ذنر ےک افکرہ ےس قلعتم

     166    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ےہ۔ تزج٤ہ گزطتہ حسیث ٛے ٣لابٙ :  راوی

ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔي َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٩ًَِ یُو٧َُص  َواَ٪  ِٔ ث٨ََا أَبُو َػ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َّي اهَّللُ أَِخبََر٧َا  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ   َِٟ

 َٗ َِٟی٤ٔیٔن  اَرةُ ا َّٔ َٛ اَرتُُط  َّٔ َٛ ٔؼَیٕة َو ٌِ ٥َ  َا ٧َِذَر فٔي ٣َ ٍِ صََذا ٩ِ٣ٔ أَبٔي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ٥ِ َشِش٤َ َٟ ِس ٗٔی١َ أَ٪َّ اٟزُّصِزٔیَّ  َٗ ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َو ا٢َ أَبُو 

 َس٤َ٠َةَ 

ہبیتق، اوبوفصاؿ، ویسن، زرہی، اوبہملس، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای انگہ 

 رہ مسق اک افکرہ ےہےک اکؾ ںیم ذنر ںیہن ےہ افر اس اک افک

 رتہمج زگہتش دحثی ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

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

  



 

 

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ذنر ےک افکرہ ےس قلعتم

     167    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ گزطتہ حسیث ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

ث٨ََ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ یُو٧َُص  ث٨ََا أَبُو َؿ٤َِزَة  ا٢َ َحسَّ َٗ ؤیُّ  ِٟرَفَ ًَائَٔظَة أَِخبََر٧َا َصاُروُ٪ ب٩ُِ ٣ُوَسي ا  ٩ًَِ ا أَبُو َس٤َ٠ََة 

 َ٠ًَ َّي اهَّللُ  َِٟی٤ٔیٔن أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل اَرةُ ا َّٔ َٛ اَرتَُضا  َّٔ َٛ ٔؼَیٕة َو ٌِ ا٢َ  َا ٧َِذَر فٔي ٣َ َٗ  ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

اہرفؿ نب ومیس، اوبرمضہ، ویسن، انب اہشب، اوبہملس، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 مسق اک افکرہ ےہاراشد رفامای انگہ ےک اکؾ ںیم ذنر ںیہن ےہ افر اس اک افکرہ 

 رتہمج زگہتش دحثی ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

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

  

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ذنر ےک افکرہ ےس قلعتم

     168    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ہ٨از ب٩ رسی، وٛیٍ، اب٩ ٣بار  ًلي، یحٌي ب٩ ابي ٛثیر، ٣ح٤س ب٩ زبیر ح٨ولي، ا٪ ٛے واٟس، حرضت ٤ًزا٪ ب٩  :  راوی

 حؼین

ثَىٔي أَبُو بََِکٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ث٨ََا أَیُّوُب ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١َ اٟتِّر٣ِٔٔذیُّ  ُس ب٩ُِ إِٔس٤َ ثَىٔي  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗا٢َ َحسَّ ب٩ُِ أَبٔي أَُویِٕص 

َ٪ ب٩ِٔ أَ  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  َبَة  ِ٘ ٕٙ َو٣ُوَسي ب٩ِٔ ًُ ًَتٔی ٔس ب٩ِٔ أَبٔي  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ُ٪ ب٩ُِ بََٔل٢ٕ  ٕ ُس٠َامِیَ ثٔیر َٛ ٥َ أَ٪َّ یَِحٌَي ب٩َِ أَبٔي  َٗ ِر

َُّط  ثَُط أ٧َ ٣ََة َحسَّ ِٟامَیَ َّٟٔذی لَاَ٪ َشِش٩ُُٜ ا ا٢َ  َا ٧َِذَر فٔي ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّى اهَّللُ  ًَائَٔظَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل  ٩ًَِ ٍَ أَبَا َس٤َ٠ََة یُِدبٔرُ  َس٤ٔ

َِٟحٔسیٔث َو  ُٞ ا ٥َ ٣َتِرُو َٗ ُ٪ ب٩ُِ أَِر ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ُس٠َامِیَ ا٢َ أَبُو  َٗ اَرةُ ی٤َٔیٕن  َّٔ َٛ اَرتَُضا  َّٔ َٛ ٔؼَیٕة َو ٌِ ُط َُیِرُ َواحٕٔس اهَّللُ ٣َ َٔ َٟ ٥ُ٠ًَِ َخا أَ

َِٟحٔسیٔث  ٕ فٔي َصَذا ا ثٔیر َٛ  ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب َیِحٌَي ب٩ِٔ أَبٔي 

ؿ دمحم نب اامسلیع رتذمی ، اوبب نب امیلسؿ ، اوبرکب نب ایب افسی ، امیلسؿ البؽ ، دمحم نب ایب قیتع ، ومیس نب ہبقع ، انب اہشب ، امیلس

ہملس، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای انگہ ےک اکؾ نب ارمق ، ییحی نب ایب ریثک، اوب

 ںیم ذنر ںیہن ےہ افر اس اک افکرہ مسق اک افکرہ ےہ



 

 

 انہد نب رسی، فعیک، انب ابمرک یلع، ییحی نب ایب ریثک، دمحم نب زریب یلظنح، اؿ ےک فادل، رضحت رمعاؿ نب نیصح :  رافی

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

  

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ذنر ےک افکرہ ےس قلعتم

     169    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

لي، یحٌي ب٩ ابي ٛثیر، ٣ح٤س ب٩ زبیر ح٨ولي، ا٪ ٛے واٟس، حرضت ٤ًزا٪ ب٩ ہ٨از ب٩ رسی، وٛیٍ، اب٩ ٣بار  ً :  راوی

 حؼین

 ٩ًَِ  ٕ ثٔیر َٛ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ أَبٔي  ًَلٔيٌّ  ٤َُِٟباَرٔ  َوصَُو  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا  
ٍٕ ٩ًَِ َوٛٔی ٔیِّ  ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا َص٨َّازُ ب٩ُِ اُٟسَّ َِٟح٨َِولٔيِّ  ٔ ا ٣َُح٤َّسٔ ب٩ِٔ اٟزُّبَیِر

 ًَ اَر أَبٔیطٔ  َّٔ َٛ ٔؼَیٕة َو ٌِ ٥َ  َا ٧َِذَر فٔي ٣َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ اَرةُ ی٤َٔیٕن ٩ِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ حَُؼیِٕن  َّٔ َٛ  تُُط 

فاتی ےہ ہک انہد نب رسی، فعیک، انب ابمرک یلع، ییحی نب ایب ریثک، دمحم نب زریب یلظنح، اؿ ےک فادل، رضحت رمعاؿ نب نیصح ےس ر

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دخافدن دقفس ےک بضغ ںیم ذنر افر تنم ںیہن ےہ افر اس اک افکرہ مسق اک افکرہ 

 ےہ۔

 انہد نب رسی، فعیک، انب ابمرک یلع، ییحی نب ایب ریثک، دمحم نب زریب یلظنح، اؿ ےک فادل، رضحت رمعاؿ نب نیصح :  رافی

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

  

 ارگ وکیئ اےنپ امؽ فدفتل وک ذنر ےک وطر رپ دہہی رکے وت اس اک ای مکح ےہ؟

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

  ای مکح ےہ؟ارگ وکیئ اےنپ امؽ فدفتل وک ذنر ےک وطر رپ دہہی رکے وت اس اک

     170    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪، ب٘یہ، ابو ٤ًزو اوزاعي، یحٌي ب٩ ابي ٛثیر، ٣ح٤س ب٩ زبیر ح٨ولي، اپ٨ے واٟس سے، وہ ٤ًزا٪ ب٩ حؼین :  راوی

 ٩ًَِ ُة  ث٨ََا َب٘ٔیَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ِزُو ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪  ًَ ٔ  أَِخبََرنٔي  ٔس ب٩ِٔ اٟزُّبَیِر ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٕ ثٔیر َٛ ٩ًَِ یَِحٌَي ب٩ِٔ أَبٔي  ٤ًَِزٕو َوصَُو اِْلَِوَزاعٔيُّ  أَبٔي 

َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَُِض٤َا  ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ حَُؼیِٕن َرضَٔي اهَّللُ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َِٟح٨َِولٔيِّ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َا ٧َِذَر ا ٔؼَیٕة  ًَ ٌِ فٔي ٣َ

اَرةُ ی٤َٔیٕن  َّٔ َٛ اَرتَُضا  َّٔ َٛ  َو



 

 

ؽ رمعف نب امثعؿ، ہیقب، اوب رمعف افزایع، ییحی نب ایب ریثک، دمحم نب زریب یلظنح، اےنپ فادل ےس، فہ رمعاؿ نب نیصح ےس رفاتی ےہ ہک روس

  ںیہن ےہ افر اس اک افکرہ مسق اک افکرہ ےہ۔رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دخافدن دقفس ےک بضغ ںیم ذنر افر تنم

 رمعف نب امثعؿ، ہیقب، اوب رمعف افزایع، ییحی نب ایب ریثک، دمحم نب زریب یلظنح، اےنپ فادل ےس، فہ رمعاؿ نب نیصح :  رافی

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

  

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ارگ وکیئ اےنپ امؽ فدفتل وک ذنر ےک وطر رپ دہہی رکے وت اس اک ای مکح ےہ؟

     171    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزا٪ ب٩ حؼینًلي ب٩ ٣ی٤و٪، ٤ٌ٣ز ب٩ س٠امی٪، ًبساهَّلل ب٩ برش، یحٌي ب٩ ابي ٛثیر، ٣ح٤س ح٨ولي،  :  راوی

٩ًَِ یَِحٌَي بِ  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ برِٔشٕ   ٩ًَِ  ٪َ ٤َزُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٌِ ث٨ََا ٣َ َٗا٢َ َحسَّ ًَلٔيُّ ب٩ُِ ٣َِی٤ُوٕ٪  َِٟح٨َِولٔيِّ أَِخبََر٧َا  ٕس ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٕ ثٔیر َٛ ٩ٔ أَبٔي 

ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ حَُؼیِٕن  ا٢َ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َٗ َِٟی٤ٔیٔن  اَرةُ ا َّٔ َٛ اَرتُطُ  َّٔ َٛ ٕب َو ـَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َا ٧َِذَر فٔي َُ َّي اهَّللُ  َػل

٠َِیطٔ فٔي صََذا ًَ  َٕ ٔ ِس اِخُت٠ َٗ ْة َو و٦ُ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ حُحَّ ُ٘ ْٕ  َا َش ٌٔی ٔ َؿ ُس ب٩ُِ اٟزُّبَیِر ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ٣َُح٤َّ َِٟحسٔیٔث  أَبُو   ا

 امیلسؿ، دبعاہلل نب رشب، ییحی نب ایب ریثک، دمحم یلظنح، رمعاؿ نب نیصح ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل یلع نب ومیمؿ، رمعم نب

 ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دخافدندقفس ےک بضغ ںیم ذنر افر تنم ںیہن ےہ افر اس اک افکرہ مسق اک افکرہ ےہ۔

 نب رشب، ییحی نب ایب ریثک، دمحم یلظنح، رمعاؿ نب نیصحیلع نب ومیمؿ، رمعم نب امیلسؿ، دبعاہلل  :  رافی

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

  

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ؟ارگ وکیئ اےنپ امؽ فدفتل وک ذنر ےک وطر رپ دہہی رکے وت اس اک ای مکح ےہ

     172    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ شٌ٘وب، حش٩ ب٩ ٣وسي، طیبا٪، یحٌي، ٣ح٤س ب٩ زبیر، اپ٨ے واٟس سے، ٤ًزا٪ :  راوی

ث٨ََا َطِیَباُ٪  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي  ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ وَب  ُ٘ ٌِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  أَِخبََرنٔي إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َش  ٔ ٔس ب٩ِٔ اٟزُّبَیِر ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َیِحٌَي 

اَرةُ  َّٔ َٛ اَرتُطُ  َّٔ َٛ ٕب َو ـَ َُ ٥َ  َا ٧َِذَر فٔي  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ َِٟی٤ٔیٔن ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪   ا

 فادل ےس، رمعاؿ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل اربامیہ نب وقعیب، نسح نب ومیس، ابیشؿ، ییحی، دمحم نب زریب، اےنپ

 فملس ےن اراشد رفامای دخافدن دقفس ےک بضغ ںیم ذنر افر تنم ںیہن ےہ افر اس اک افکرہ مسق اک افکرہ ےہ۔



 

 

 اربامیہ نب وقعیب، نسح نب ومیس، ابیشؿ، ییحی، دمحم نب زریب، اےنپ فادل ےس، رمعاؿ :  رافی

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

  

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ارگ وکیئ اےنپ امؽ فدفتل وک ذنر ےک وطر رپ دہہی رکے وت اس اک ای مکح ےہ؟

     173    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ح٤از، ٣ح٤س، ٤ًزا٪ :  راوی

َّي اهَّللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ اْز  ُٗتَِیَبُة أ٧ََِبأ٧ََا َح٤َّ ٕب أَِخبََر٧َا  ـَ َُ ٥َ  َا ٧َِذَر فٔي  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ

َِٟی٤ٔیٔن َوٗٔی١َ إٔ٪َّ اٟزُّ  اَرةُ ا َّٔ َٛ اَرتُُط  َّٔ َٛ َِٟحٔسیَث ٩ِ٣ٔ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ حَُؼیِٕن َو ٍِ صََذا ا ٥َِٟ َشِش٤َ  بَیَِر 

ہبیتق،  ،ند، دمحم، رمعاؿ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دخافدن دقفس ےک بضغ ںیم ذنر افر 

 تنم ںیہن ےہ افر اس اک افکرہ مسق اک افکرہ ےہ۔

 ، رمعاؿہبیتق،  ،ند، دمحم :  رافی

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

  

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ارگ وکیئ اےنپ امؽ فدفتل وک ذنر ےک وطر رپ دہہی رکے وت اس اک ای مکح ےہ؟

     174    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ وہب، ٣ح٤س ب٩ س٤٠ة، اب٩ اسحٙ، ٣ح٤س ب٩ زبیر، ا٪ ٛے واٟس، اہ١ بصہ لا ایک آزمي، حرضت ٤ًزا٪  :  راوی

 ب٩ حؼین

٩ًَِ ٣َُح٤َّسٔ   َٙ ثَىٔي اب٩ُِ إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َٗا٢َ َحسَّ ُس ب٩ُِ َوصِٕب  ٩ًَِ َرُج١ٕ  أَِخبََرنٔي ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٔ ب٩ِٔ اٟزُّبَیِر

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّي اهَّللُ  ُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ا٢َ َػٔحِبُ  ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩َِ حَُؼیِٕن  َٗ ةٔ  َِٟبِصَ ٤َا ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا َٓ و٢ُ ا٨َِّٟذُر ٧َِذَرأ٪  ُ٘ ٥َ َش

ََٓذَٟٔک ِهَّلِل ًَٔة اهَّللٔ  َٓاَئ ٓٔیطٔ لَاَ٪ ٩ِ٣ٔ ٧َِذٕر فٔي كَا ِیَلأ٪ َو َا َو ََٓذَٟٔک ٠ٟٔظَّ ٔؼَیٔة اهَّللٔ  ٌِ َٓاُئ َو٣َا لَاَ٪ ٩ِ٣ٔ ٧َِذٕر فٔي ٣َ َو ِٟ  َوٓٔیطٔ ا

َِٟی٤ٔیَن  ُ ا َٜرفِّ ُظ ٣َا یُ ُ َٜرفِّ  َویُ

، انب ااحسؼ ، دمحم نب زریب، اؿ ےک فادل، الہ رصبہ اک اکی آدیم، رضحت رمعاؿ نب نیصح

 

مة
سل
 ےس رفاتی ےہ دمحم نب فبہ، دمحم نب 

ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ذنر ں دف مسق یک وہیت ںیہ  و ذنر دخافدن دقفس یک رفامں ربداری ےک ےیل وہ 



 

 

ؿ سب فہ یہ ذنر دخافدن دقفس ےک فاےطس ےہ افر اس ذنر ےک وپرا رکےن اک مکح ےہ افر  و ذنر ایسی وہ ہک سج ںیم انگہ ےہ فہ ذنر اطیش

 ےک فاےطس ےہ افر اس اک وپرا رکان ھچک الزؾ ںیہن ےہ افر تنم اک افکرہ دای۔

، انب اقحس، دمحم نب زریب، اؿ ےک فادل، الہ رصبہ اک اکی آدیم، رضحت رمعاؿ نب نیصح :  رافی

 

مة
سل
 دمحم نب فبہ، دمحم نب 

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

  

 ذنر ےک افکرہ ےس قلعتم

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ذنر ےک افکرہ ےس قلعتم

     175    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ حؼینابزاہی٥ ب٩ شٌ٘وب، ٣شسز، ًبساٟوارث، ٣ح٤س ب٩ زبیر ح٨ولي، ایک آزمي، حرضت ٤ًزا٪ ب :  راوی

ٔس ب٩ِٔ اٟزُّ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َِٟوارٔٔث  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ْز  ث٨ََا ٣َُشسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ وَب  ُ٘ ٌِ ا٢َ أَِخبََرنٔي أَبٔي أَِخبََرنٔي إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َش َٗ َِٟح٨َِولٔيِّ  ٔ ا بَیِر

 َ ٩ًَِ َرُج١ٕ ٧ َّطُ َسأ٢ََ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩َِ حَُؼیِٕن  ثَُط أ٧َ ُ  أَ٪َّ َرُجَّل َحسَّ ٌِ ا٢َ ٤ًَِٔزاُ٪ َس٤ٔ َ٘ َٓ ِو٣ٔطٔ  َٗ ََلَة فٔي ٣َِشحٔسٔ  َذَر ٧َِذّرا  َا َشِظَضُس اٟؼَّ

اَرةُ ی٤َٔیٕن  َّٔ َٛ اَرتُُط  َّٔ َٛ ٕب َو ـَ و٢ُ  َا ٧َِذَر فٔي َُ ُ٘ ٥َ َش ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

اکی آدیم، رضحت رمعاؿ نب نیصح ےن اہک ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اربامیہ نب وقعیب، دسمد، دبعاگوارث، دمحم نب زریب یلظنح، 

 ہک اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اجزئ ںیہن ذنر دخافدن دقفس ےک اکؾ ںیم افر افکرہ ذنر اک فہ ےہ  و

 مسق اک افکرہ ےہ۔

  زریب یلظنح، اکی آدیم، رضحت رمعاؿ نب نیصحاربامیہ نب وقعیب، دسمد، دبعاگوارث، دمحم نب :  رافی

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

  

 ارگ وکیئ اےنپ امؽ فدفتل وک ذنر ےک وطر رپ دہہی رکے وت اس اک ای مکح ےہ؟

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 یئ اےنپ امؽ فدفتل وک ذنر ےک وطر رپ دہہی رکے وت اس اک ای مکح ےہ؟ارگ وک

     176    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ رحب، ابوزاؤز، سٔیا٪، ٣ح٤س ب٩ زبیر، حش٩، ٤ًزا٪ ب٩ حؼین :  راوی



 

 

ث٨ََا أَبُو َزا َٗا٢َ َحسَّ ٕب  ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ رَحِ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا  ٔ ٩ًَِ ٣َُح٤َّسٔ ب٩ِٔ اٟزُّبَیِر َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُوَز 

اَرتُُط  َّٔ َٛ ٕب َو ـَ َُ ٔؼَیٕة َو َا  ٌِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َا ٧َِذَر فٔي ٣َ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ اَرةُ ی٤َٔیٕن حَُؼیِٕن  َّٔ َٛ 

اوبداؤد، ایفسؿ، دمحم نب زریب، نسح، رمعاؿ نب نیصح ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ادمح نب رحب، 

انگہ ےک اکؾ ںیم ذنر ںیہن ےہ افر ہن )دخافدن دقفس( ےک بضغ ےک اکؾ ںیم ذنر اجزئ ےہ افر افکرہ اس اک فیہ ےہ  و افکرہ مسق اک 

 ےہ۔

 ؤد، ایفسؿ، دمحم نب زریب، نسح، رمعاؿ نب نیصحادمح نب رحب، اوبدا :  رافی

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

  

 ذنر ےک افکرہ ےس قلعتم

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ذنر ےک افکرہ ےس قلعتم

     177    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہَل٢ ب٩ ًَلء، ابوس٠ی٥ ًبیس ب٩ یحٌي، ابوبَک ٧ہظلي، ٣ح٤س ب٩ زبیر، حش٩، ٤ًزا٪ ب٩ حؼین :  راوی

ث٨ََا أَبُو بََِکٕ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبُو ُس٠َِی٥ٕ َوصَُو ًُبَِیُس ب٩ُِ َیِحٌَي  َٗا٢َ َحسَّ ََلٔئ  ٌَ ِٟ ٔ  ا٨َِّٟضَظ أَِخبََر٧َا صََٔل٢ُ ب٩ُِ ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّسٔ ب٩ِٔ اٟزُّبَیِر لٔيُّ 

 َ٤ِٟ ٥َ  َا ٧َِذَر فٔي ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ حَُؼیِٕن  َِٟحَش٩ٔ  اَرةُ ٩ًَِ ا َّٔ َٛ اَرتُُط  َّٔ َٛ ٔؼَیٔة َو ٌِ

ٔوطٔ  ِٔ َٟ طُ ٨ِ٣َُؼوُر ب٩ُِ َزاَذاَ٪ فٔي  َٔ َٟ َِٟی٤ٔیٔن َخا  ا

ی، دمحم نب زریب، نسح، رمعاؿ نب نیصح ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

ل

 

 ش
ہ

 

ب

الہؽ نب العء، اوبمیلس دیبع نب ییحی، اوبرکب 

فآہل فملس ےن رفامای انگہ ےک اکؾ ںیم ذنر ںیہن ےہ افر ہن )دخافدن دقفس( ےک بضغ ےک اکؾ ںیم ذنر اجزئ ےہ افر افکرہ اس اک فیہ 

  اک ےہ۔ےہ  و افکرہ مسق

ی، دمحم نب زریب، نسح، رمعاؿ نب نیصح :  رافی

ل

 

 ش
ہ

 

ب

 الہؽ نب العء، اوبمیلس دیبع نب ییحی، اوبرکب 

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

  

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ذنر ےک افکرہ ےس قلعتم



 

 

     178    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 شٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، ہظی٥، ٨٣ؼور، حش٩، حرضت ٤ًزا٪ ب٩ حؼین :  راوی

٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪  َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٨ِ٣َُؼوْر  َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا صَُظِی٥ْ  َٗ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ُ٘ ٌِ ىٔي  ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا َش ٌِ ا٢َ َش َٗ ا٢َ  َٗ حَُؼیِٕن 

ًَزَّ  ٔؼَیٔة اهَّللٔ  ٌِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َا ٧َِذَر  ٔاب٩ِٔ آَز٦َ ٓامَٔی  َا ی٠٤َُِٔک َو َا فٔي ٣َ ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييَّ َػل َواُظ  ًَلٔيُّ ب٩ُِ َزیِٕس ََفَ ُط  َٔ َٟ َوَج١َّ َخا

ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َس٤ُزَةَ   ٩ًَِ َِٟحَش٩ٔ   ا

وقعیب نب اربامیہ، میشہ، وصنمر، نسح، رضحت رمعاؿ نب نیصح ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

 ااسنؿ یک ذنر اس زیچ ںیم حیحص ںیہن ےہ ہک سج زیچ اک فہ امکل ںیہن ےہ افر اس اکؾ یک ذنر یھب حیحص ںیہن ےہ ہک سج اکؾ ںیم انرفامین وہ

فاےل یک۔ فاحض رےہ ہک وصنمر ےک الخػ رضحت یلع نب زدی ےن رضحت نسح ےس رفاتی لقن یک ےہ افر  اہلل زبریگ زعت

 رضحت نسح ےن رضحت دبعارلنمح نب رمسہ ےس رفاتی یک ےہ۔

 وقعیب نب اربامیہ، میشہ، وصنمر، نسح، رضحت رمعاؿ نب نیصح :  رافی

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

  

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ذنر ےک افکرہ ےس قلعتم

     179    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلي ب٩ ٣ح٤س ب٩ ًلي، خ٠ٕ ب٩ ت٤ی٥، زائسہ، ًلي ب٩ زیس ب٩ جسًا٪، حش٩، ًبساٟزح٩٤ ب٩ س٤زہ :  راوی

ثَ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َزائَٔسةُ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٕ ب٩ُِ َت٤ٔی٥ٕ  ث٨ََا َخ٠َ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ًَلٔيُّ ب٩ُِ ٣َُح٤َّسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَِخبََرنٔي  ًَاَ٪  ًَلٔيُّ ب٩ُِ َزیِٔس ب٩ِٔ َجِس ٨َا 

٠َِیطٔ  ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َس٤َُزَة   ٩ًَِ َِٟحَش٩ٔ  ٔؼَیٕة َو َا ٓامَٔی  َا َی٠٤ُِٔک اب٩ُِ آَز٦َ  ا ٌِ ا٢َ  َا ٧َِذَر فٔي ٣َ َٗ  ٥َ َوَس٠َّ

 َٗ َواُب ٤ًَِٔزاُ٪ ب٩ُِ حَُؼیِٕن َو َِٟحسٔیُث َخَلأْ َواٟؼَّ ْٕ َوَصَذا ا ٌٔی ًَلٔيُّ ب٩ُِ َزیِٕس َؿ ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ا٢َ أَبُو  َٗ ٩ًَِ َِٟحٔسیُث  ِس ُرؤَی َصَذا ا

 َؼیِٕن ٩ِ٣ٔ َوِجطٕ آَخَ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ حُ 

یلع نب دمحم نب یلع، فلخ نب میمت، زادئہ، یلع نب زدی نب دجاعؿ، نسح، دبعارلنمح نب رمسہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل 

حیحص ںیہن ےہ ہک ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ااسنؿ یک ذنر اس زیچ ںیم حیحص ںیہن ےہ ہک سج زیچ اک فہ امکل ںیہن ےہ افر اس اکؾ یک ذنر یھب 

سج اکؾ ںیم انرفامین وہاہلل زبریگ زعت فاےل یک۔ فاحض رےہ ہک وصنمر ےک الخػ رضحت یلع نب زدی ےن رضحت نسح ےس رفاتی 

 لقن یک ےہ افر رضحت نسح ےن رضحت دبعارلنمح نب رمسہ ےس رفاتی یک ےہ۔



 

 

 ؿ، نسح، دبعارلنمح نب رمسہیلع نب دمحم نب یلع، فلخ نب میمت، زادئہ، یلع نب زدی نب دجاع :  رافی

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

  

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ذنر ےک افکرہ ےس قلعتم

     180    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، ایوب، ابوَٗلبہ، ٤ًزا٪ ب٩ حؼین٣ح :  راوی

 ًَ ث٨ََا أَبُو ََٗٔلبََة  ا٢َ َحسَّ َٗ ثَىٔي أَیُّوُب  ا٢َ َحسَّ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ حَُؼیِٕن أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ طٔ  ِّ٤ًَ  ٩ِ

َّي اهَّللُ ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  ٔؼَیٕة َو َا ٓامَٔی  َا ی٠٤َُِٔک اب٩ُِ آَز٦َ  َٗ ٌِ ٥َ  َا ٧َِذَر فٔي ٣َ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

وور، ایفسؿ، اویب، اوبالقہب، رمعاؿ نب نیصح ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ااسنؿ یک 
ض
دمحم نب مں

 ےہ افر اس اکؾ یک ذنر یھب حیحص ںیہن ےہ ہک سج اکؾ ںیم انرفامین وہاہلل ذنر اس زیچ ںیم حیحص ںیہن ےہ ہک سج زیچ اک فہ امکل ںیہن

 زبریگ زعت فاےل یک۔

وور، ایفسؿ، اویب، اوبالقہب، رمعاؿ نب نیصح :  رافی
ض
 دمحم نب مں

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

  

 ےہ ہک سج ےن ذنر امین وہ اکی اکؾ ےک رکےن یک افر رھپ فہ صخش اس اکؾ یک ااجنؾ دیہ ےس اعزج اس صخش رپ ای فابج

 وہ اجےئ

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اس صخش رپ ای فابج ےہ ہک سج ےن ذنر امین وہ اکی اکؾ ےک رکےن یک افر رھپ فہ صخش اس اکؾ یک ااجنؾ دیہ ےس اعزج وہ اجےئ

     181    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ح٤از ب٩ ٣شٌسہ، ح٤یس،ثاب ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ ثَابٕٔ   ٩ًَِ ح٤َُِیٕس  َسَة  ٌَ ازُ ب٩ُِ ٣َِش ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َح٤َّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٠َِیطٔ  أَِخبََر٧َا إِٔسَح ًَ َّي اهَّللُ  َرأَی ا٨َّٟٔييُّ َػل

ا٢َ إٔ٪َّ  َٗ ٔلَي بَِیٔ  اهَّللٔ  اُٟوا ٧ََذَر أَِ٪ ی٤َِٔشَي إ َٗ ا٢َ ٣َا صََذا  َ٘ َٓ ٥َ َرُجَّل یَُضاَزی بَیَِن َرُج٠َیِٔن  َِٔشطُ َوَس٠َّ ٔذیٔب َصَذا َن ٌِ ٩ًَِ َت اهَّلَل َُىٔيٌّ 

ِب  َٛ ٠ِیَرِ َٓ  ٣ُزُِظ 



 

 

نب دعسمہ، دیمح،اثتب، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش وک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل ااحسؼ نب اربامیہ،  ،ند 

فملس ےن داھکی ہک فہ دف وصخشں ےک دنکےھ رپ اہھت رھک رک لچ راہ ےہ ہی دھکی رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درایتف رفامای اس یک 

اخہن ہبعک کت دیپؽ ےنلچ یک تنم امین یھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ای فہج ےہ؟ گووگں ےن رعض ای اس صخش ےن 

دخافدن دقفس اس یک اجؿ وک فیلکت ںیم ڈاےنل ےس ےب اینز ےہ مت اس صخش ےس وہک ہک فہ وسار وہ اجےئ افر رھپ آپ یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس ےن وسار وہےن اک مکح رفامای۔

  ،ند نب دعسمہ، دیمح،اثتب، رضحت اسن نب امکلاقحس نب اربامیہ،  :  رافی

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

  

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اس اکؾ یک ااجنؾ دیہ ےس اعزج وہ اجےئاس صخش رپ ای فابج ےہ ہک سج ےن ذنر امین وہ اکی اکؾ ےک رکےن یک افر رھپ فہ صخش 

     182    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ حشب سابٙ ےہ۔ :  راوی

ا٢َ ٣َزَّ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ ثَابٕٔ   ث٨ََا ح٤َُِیْس  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا ٠ًََِیطٔ  َرُس أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َّي اهَّللُ  و٢ُ اهَّللٔ َػل

َُىٔيٌّ  ا٢َ إٔ٪َّ اهَّلَل  َٗ اُٟوا ٧ََذَر أَِ٪ ی٤َِٔشَي  َٗ ا٢َ ٣َا بَا٢ُ َصَذا  َ٘ َٓ ٥َ بَٔظِیٕذ یَُضاَزی بَیَِن اث٨َِیِٔن 
َشُط ٣ُزُِظ  َوَس٠َّ ِٔ ٔذیٔب صََذا َن ٌِ ٩ًَِ َت

َب  َٛ أ٣َََزُظ أَِ٪ َیزِ َٓ ِب  َٛ ٠ِیَرِ َٓ 

، دیمح ،اثتب ، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش وک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن داھکی دمحمنب ینثم ، اخدل 

ہک فہ دف وصخشں ےک دنکےھ رپ اہھت رھک رک لچ راہ ےہ ہی دھکی رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درایتف رفامای اس یک ای فہج ےہ؟ 

 کت دیپؽ ےنلچ یک تنم امین یھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دخافدن دقفس گووگں ےن رعض ای اس صخش ےن اخہن ہبعک

اس یک اجؿ وک فیلکت ںیم ڈاےنل ےس ےب اینز ےہ مت اس صخش ےس وہک ہک فہ وسار وہ اجےئ افر رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 وسار وہےن اک مکح رفامای۔

 رتہمج بسح اسقب ےہ۔ :  رافی

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

  

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اس صخش رپ ای فابج ےہ ہک سج ےن ذنر امین وہ اکی اکؾ ےک رکےن یک افر رھپ فہ صخش اس اکؾ یک ااجنؾ دیہ ےس اعزج وہ اجےئ

     183    حسیث                               سو٦ ج٠س  :  ج٠س



 

 

 اح٤س ب٩ حٔؽ، حٔؽ، ابزاہی٥ ب٩ كہ٤ا٪، یحٌي ب٩ سٌیس،   ح٤یس كوی١، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

٩ًَِ یَِحٌَي ب٩ِٔ  ثَىٔي إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ كَِض٤َاَ٪  ا٢َ َحسَّ َٗ ثَىٔي أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ِٕٔؽ  ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح ؤی١ٔ  ٩ًَِ ح٤َُِیٕس اٟلَّ ٌٔیٕس  َس

 َ٘ َٓ ًَلَي َرُج١ٕ یَُضاَزی بَیَِن اب٨َِِیطٔ   ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ أَتَي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ٘ٔی١َ ٧ََذَر أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  َٓ ا٢َ ٣َا َطأُِ٪ صََذا 

ا٢َ إٔ٪َّ اهَّللَ  َا  َ٘ َٓ َبٔة  ٌِ َٜ ٔلَي اِل َب أَِ٪ ی٤َِٔشَي إ َٛ أ٣َََزُظ أَِ٪ یَزِ َٓ َِٔشُط َطِیّئا  ٔذیٔب صََذا َن ٌِ ٍُ بَٔت   َشِؼ٨َ

ادمح نب صفح، صفح، اربامیہ نب امہطؿ، ییحی نب دیعس، یک دیمح وطلی، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص 

ؿ لچ راہ اھت ینعی اس وک اس ےک دف ڑلےک ڑکپ رک اہلل ہیلع فآہل فملس اکی صخش ےک اپس رشتفی الےئ  و ہک اےنپ دف ڑلوکں ےک درایم

لچ رےہ ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس صخش یک ای احتل ےہ؟ ینعی ہی صخش اس رطہقی ےس سک فہج ےس لچ راہ 

رفامای دخافدن دقفس ےہ؟ یسک صخش ےن رعض ای اس ےن ذنر امین ےہ اخہن ہبعک کت دیپؽ اجےن یک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

اس مسق ےک ذعاب افر فیلکت دہ ذعاب ااھٹےن یک دقر ںیہن رفام ا۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک مکح رفامای وسار وہےن 

 اک۔

 ادمح نب صفح، صفح، اربامیہ نب امہطؿ، ییحی نب دیعس، ک دیمح وطلی، رضحت اسن نب امکل :  رافی

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

  

 ااشنء اہلل ےنہک ےس قلعتم

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ااشنء اہلل ےنہک ےس قلعتم

     184    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ٌز، اب٩ كاؤض، كاؤض، حرضت ابوہزیزہ٧وح ب٩ حبیب، ًبساٟزاٚ، ٣ :  راوی

٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ كَاُوٕض  ٤َْز  ٌِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٣َ َٗ  ٔٚ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ا٢َ َرُسو٢ُ أَِخبََر٧َا ٧ُوُح ب٩ُِ َحبٔیٕب  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة   

 َٕ ٥َ ٩ِ٣َ َح٠َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ِس اِسَتِثىَي اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ا٢َ إِٔ٪ َطاَئ اهَّللُ  َ٘ َٓ  ًَلَي ی٤َٔیٕن 

ونح نب بیبح، دبعازلاؼ، رمعم، انب ساؤس، ساؤس، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 ےن اانثتسء ای افر فہ صخش احثن ہن وہاگ ۔ اراشد رفامای  و صخش یسک ابت رپ مسق اھکےئ افر رھپ فہ صخش ااشنءاہلل ہہک دے وت درالص اس

 ونح نب بیبح، دبعازلاؼ، رمعم، انب ساؤس، ساؤس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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



 

 

  

 ومسقں افر ذنرفں ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ےنہک ےس قلعتمااشنء اہلل 

     185    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًباض ب٩ ًبساٌٟوی٥، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، اب٩ كاؤض، كاؤض، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 َ٤ ٌِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٣َ َٗ  ٔٚ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٔوی٥ٔ  ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا بَّاُض ب٩ُِ  ٌَ ِٟ طُ أَِخبََر٧َا ا ٌَ َٓ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة َر ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ كَاُوٕض  ْز 

ات١ُٔ فٔي  َ٘ ٌٔیَن ا٣َِزأَّة َت٠ُٔس ل١ُُّ ا٣َِزأَةٕ ٨ِ٣ُٔض٩َّ ََُُل٣ّا شُ ًَلَي تِٔش ِی٠ََة  ٩ََّٓ ا٠َّٟ ُ٪ َْلَكُو ا٢َ ُس٠َامِیَ ١ُِٗ إِٔ٪ َطاَئ َٗ َٟطُ  ٘ٔی١َ  َٓ َسبٔی١ٔ اهَّللٔ 

 ُ٘ ٥ِ٠َ َش َٓ َّي اهَّللُ اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ َٕ إِٔنَشإ٪  ٥ِ٠َ َت٠ِٔس ٨ِ٣ُٔض٩َّ إ ٔاَّ ا٣َِزأَْة َواحَٔسْة نِٔؼ َٓ َٖ بٔض٩َّٔ  َلا َٓ ا٢َ  ١ِ  َٗ َِٟو   ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

٥َِٟ َیِح٨َِث َولَاَ٪ َزَرلّا َٟٔحاَجتٔطٔ   إِٔ٪ َطاَئ اهَّللُ 

 ساؤس، ساؤس، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابعس نب دبعامیظعل، دبعارلزاؼ، رمعم، انب

ےن اراشد رفامای رضحت امیلسؿ ےن مسق اھکیئ ہک آج یک رات ںیم اینپ ون ویبویں ےک اپس اجؤں اگ نج ںیم ےس رہ اکی ےس  و ہچب دیپا 

ہلل ہہک گو وت فہ ہی ہلمج ہن ہہک ےکس وت فہ وعروتں ےک اپس ےئگ )ینعی امتؾ ویبویں وہاگ فہ راہ دخا ںیم اجمدہ وہاگ وت آپ ےس اہک ایگ ہک مت ااشنءا

ےس رتسبمہی یک( نکیل یسک ےس وکیئ ہچب دیپا ںیہن وہا نکیل اکی ویبی ےن آداھ ہچب انج۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 

 رفامای ارگ فہ ااشنءاہلل ےتہک وت احثن ہن وہ ےت۔

 ابعس نب دبعامیظعل، دبعارلزاؼ، رمعم، انب ساؤس، ساؤس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی : ابب

یئ افر اعمدہہ یک اپدنبی ےس قلعتم رشاطئ ےس قلعتم ااحدثی روسؽ رکمی )یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( اس ابب ںیم اٹب

 ااحدثی ذموکرہ ںیہ

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رشاطئ ےس قلعتم ااحدثی روسؽ رکمی )یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( اس ابب ںیم اٹبیئ افر اعمدہہ یک اپدنبی ےس قلعتم ااحدثی ذموکرہ ںیہ



 

 

     186    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، حبا٪، ًبساهَّلل، طٌبة، ح٤از، ابزاہی٥، حرضت ابو سٌیس خسری :  راوی

 ًَ ازٕ  ٩ًَِ َح٤َّ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ِبُس اهَّللٔ  ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا حٔبَّاُ٪  َٗ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ  ا٢َ إٔذَ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ٌٔیٕس  ٩ًَِ أَبٔي َس ا ٩ِ إٔبَِزاصٔی٥َ 

٤ِٔ٠ًُِط أَِجَزظُ  َ أ َٓ  اِسَتأَِجزَِت أَٔجیّرا 

،  ،ند، اربامیہ، رضحت اوب دیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق مت زمدفری رکاان ہاوہ یسک 

 

ت ة
ع

 

دمحم نب احمت، ةحؿ، دبع اہلل، ص

 زمدفر ےس وت مت اس یک زمدفری ادا رک دف۔

،  ،ند، ارب :  رافی

 

ت ة
ع

 

 امیہ، رضحت اوب دیعس دخریدمحم نب احمت، ةحؿ، دبعاہلل، ص

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ذموکرہ ںیہرشاطئ ےس قلعتم ااحدثی روسؽ رکمی )یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( اس ابب ںیم اٹبیئ افر اعمدہہ یک اپدنبی ےس قلعتم ااحدثی 

     187    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س، حبا٪، ًبساهَّلل، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، یو٧ص، حرضت حش٩ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ یُو٧َُص  ازٔ ب٩ِٔ َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ َح٤َّ ِبُس اهَّللٔ  ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا حٔبَّاُ٪  َٗ ْس  َظ أَِ٪ َشِشَتأِٔجَز أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َّطُ ََکٔ َِٟحَش٩ٔ أ٧َ ٩ِ ا

٤َٔ٠ُط أَِجزَظُ  ٌِ ي شُ
َّ  اٟزَُّج١َ َحً

دمحم، ةحؿ، دبع اہلل،  ،ند نب ہملس، ویسن، رضحت نسح ےس رفاتی ےہ ہک فہ اس ابت وک انوگار ےتھجمس ےھت ہک زمدفر ےس زمدفری 

 رقمر ےیک ریغب اکؾ رکاںیئ۔

 د نب ہملس، ویسن، رضحت نسحدمحم، ةحؿ، دبعاہلل،  ،ن :  رافی

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

  ذموکرہ ںیہرشاطئ ےس قلعتم ااحدثی روسؽ رکمی )یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( اس ابب ںیم اٹبیئ افر اعمدہہ یک اپدنبی ےس قلعتم ااحدثی

     188    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، حبا٪، ًبساهَّلل،جزیز ب٩ حاز٦، حرضت ح٤از ب٩ ابي س٠امی٪ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ َجزٔیز ِبُس اهَّللٔ  ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا حٔبَّاُ٪  َٗ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ  َّطُ ُسئ١َٔ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َ٪ أ٧َ ازٕ صَُو اب٩ُِ أَبٔي ُس٠َامِیَ ٩ًَِ َح٤َّ ب٩ِٔ َحاز٦ٕٔ 



 

 

٤َٔ٠طُ  ٌِ ي ُت
َّ ا٢َ  َا َحً َٗ ا٣ٔطٔ  ٌَ ًَلَي كَ  ٩ًَِ َرُج١ٕ اِسَتأَِجَز أَٔجیّرا 

ایتف ای ہک دمحم نب احمت، ةحؿ، دبع اہلل،رجری نب احزؾ، رضحت  ،ند نب ایب امیلسؿ ےس رفاتی ےہ ہک اؿ ےس یسک صخش ےن ہلئسم در

یسک صخش ےن اس رشط رپ زمدفر راھک ہک فہ اس ےک اپس اھکان اھک ایل رکے وت اس وک ای مکح ےہ؟ وت اوہنں ےن  واب دای زمدفری رقمر 

 ےیک ریغب زمدفر ےن رانھک ہاےیہ۔

 دمحم نب احمت، ةحؿ، دبعاہلل،رجری نب احزؾ، رضحت  ،ند نب ایب امیلسؿ :  رافی

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رشاطئ ےس قلعتم ااحدثی روسؽ رکمی )یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( اس ابب ںیم اٹبیئ افر اعمدہہ یک اپدنبی ےس قلعتم ااحدثی ذموکرہ ںیہ

     189    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س، حبا٪، ًبساهَّلل، ٤ٌ٣ز، حرضت ح٤از اور حرضت ابوٗتازہ :  راوی

َتاَزَة فٔي  َٗ ازٕ َو ٩ًَِ َح٤َّ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ِبُس اهَّللٔ  ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ث٨ََا حٔبَّاُ٪  ا٢َ َحسَّ َٗ ْس  ا٢َ َٟٔزُج١ٕ أَِسَتَِکٔی ٨ِ٣َٔک أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ٔلَي  َرُج١ٕ  إ

٥ِ٠َ َیَزیَ  َٓ َذا  َٛ َذا َو َٛ ٠ََک زٔیَاَزةُ  َٓ اُظ  َذا َطِیّئا َس٤َّ َٛ َذا َو َٛ ُت َطِضّزا أَِو  إِٔ٪ رٔسِ َٓ َذا  َٛ ََٜذا َو ٔ َة ب
َّٜ و٢َ ٣َ ُ٘ َصا أَِ٪ َش ا بٔطٔ بَأِّسا َوََکٔ

ِؼُ  ٩ِ٣ٔ  َ٘ ٕ َن ثََر ٩ِ٣ٔ َطِضز ِٛ ُت أَ إِٔ٪ رٔسِ َٓ َذا  َٛ ََٜذا َو ٔ َذاأَِسَتَِکٔی ٨ِ٣َٔک ب َٛ َذا َو َٛ ائَٔک   َٔکَ

دمحم، ةحؿ، دبع اہلل، رمعم، رضحت  ،ند افر رضحت اوباتقدہ ےس رفاتی ےہ اؿ دف آدویمں ےس ہک اکی ےن دفرسے ےس اہک ہک مت 

 ےس ہکم رکمہم کت اک رکاہی اس دقر تمیق رقمر رک ا وہں رشبہکیط ںیم اکی امہ کت ای اےنت رفز کت ای اےنت دؿ زایدہ راہ۔ رغض ہی ہک

دہ ےتہک رکاہی رقمر ای افر ہی یھب اہک ہک مت وک ںیم اس دقر رکاہی زایدہ دفں اگ )ارگ رقمر رکدہ افہلص ےس زایدہ دفر ایگ( رافی  ،ند افر اتق

اس  ےھت ہک اس ںیم وکیئ رحج ںیہن ےہ افر فہ ہی ابت رکمفہ ےتھجمس ےھت ہک ارگ وکیئ صخش ےہک ہک ںیم یسک وک رکاہی رپ رقمر رک ا وہں مت

 ےس اس دقر تمیق ےک دبہل ارگ ںیم ےن اکی امہ ےس زایدہ زامہن اگلای ےنلچ ںیم اس دقر رکاہی دفں اگ۔

 دمحم، ةحؿ، دبعاہلل، رمعم، رضحت  ،ند افر رضحت اوباتقدہ :  رافی

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رشاطئ ےس قلعتم ااحدثی روسؽ رکمی )یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( اس ابب ںیم اٹبیئ افر اعمدہہ یک اپدنبی ےس قلعتم ااحدثی ذموکرہ ںیہ

     190    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یح٣ح٤س ب٩ حات٥، حبا٪، ًبساهَّلل، حرضت اب٩ جز :  راوی



 

 

ائَّة  ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ ِٔقَ ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا حٔبَّاُ٪  َٗ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ  ًَِبْس أَُؤأجزُُظ َس٨َّة أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َلإئ  ٌَ ٔ ٟ  ُ٠ُِٗ ا٢َ  َٗ

ا٢َ  َا بَأَِض بٔطٔ َویُِحزٔئُطُ  َٗ َذا  َٛ ی بََٜٔذا َو ا٣ٔطٔ َوَس٨َّة أُِخَ ٌَ ُف  بَٔل ٌِ ِس ٣ََضي َب َٗ أجزُُظ أَیَّا٣ّا أَِو آَجزَِتُط َو َْ َراكَُک حٔیَن تُ
ٔ
اِطت

ََّک  َا تَُحأسبُىٔي ٤َٟٔا ٣ََضي ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٨َةٔ   اٟشَّ

دمحم نب احمت، ةحؿ، دبع اہلل، رضحت انب رجحی ےن رضحت اطعء ےس درایتف رفامای ہک ارگ ںیم اکی الغؾ وک المزؾ روھکں اکی اسؽ 

ےک وعض افر رھپ اےلگ اسؽ اس دقر ای اانت امؽ اس ےک دبہل ںیم ارجت دفں وت اوہنں ےن اہک ہک اس ںیم وکیئ رحج ںیہن کت اھکےن 

ےہ افر ریما رشط رانھک اکیف ےہ ہک اےنت دؿ کت ےک ےیل المزؾ روھکں اگ ارگ اسؽ ںیم ھچک دؿ زگر ےئگ وت اس رطہقی ےس ہہک دے ہک 

  ےہ )ینعی فہ دؿ اعمػ ںیہ(۔ و دؿ زگر ےکچ ںیہ اؿ اک اسحب ںیہن

 دمحم نب احمت، ةحؿ، دبعاہلل، رضحت انب رجحی :  رافی

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

  

 زنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثی

 ےس قلعتم ااحدثیرشوطں  :   ابب

 زنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثی

     191    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، خاٟس ب٩ حارث، ابورآٍ، حرضت اسیس ب٩ هہیر :  راوی

ُس ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ َر  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ رَفٕ أَِخبََرنٔي أَبٔي  ٌِ َِٟح٤ٔیٔس ب٩ِٔ َج ًَِبسٔ ا ًَلَي  أُِت  ا٢َ َِقَ َٗ َِٟحارٔٔث  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َخأْٟس صَُو اب٩ُِ ا َٗ ٍٔ ٔ آ

ا٢َ  َ٘ َٓ ٔلَي بَىٔي َحارٔثََة  ِو٣ٔطٔ إ َٗ ٔلَي  َد إ َّطُ َخَ ٕ أ٧َ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَُسِیٔس ب٩ِٔ ُهَضیِر  ٕ ٠َِی٥ُِٜ  ب٩ِٔ أَُسِیٔس ب٩ِٔ ُهَضیِر ًَ ِس َزَخ٠َِ   َ٘ َٟ یَا بَىٔي َحارٔثََة 

٨َ٠ُِٗا َیا َر  أئ اِْلَِرٔق  ٩ًَِ َٔکَ  ٥َ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ اُٟوا ٣َا هَٔي  َٗ یَضا بَٔظِیٕئ ٣ُٔؼیَبْة  ُسو٢َ اهَّللٔ إّٔذا ٧َُِکٔ

٨َّا ٧َُِکٔ  ُٛ ا٢َ َو َٗ ا٢َ  َا  َٗ َِٟحبِّ  ًَِضا أَِو ا٨َ٣ِِحَضا ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ  َا اِزَر َٗ ائي  ٍٔ اٟشَّ ًَلَي اٟزَّبٔی یَضا ب٤َٔا  ٨َّا ٧َُِکٔ ُٛ ا٢َ  َا َو َ٘ َٓ بِٔن  یَضا بٔاٟتِّ

طُ ٣َُحاصْٔس  َٔ َٟ  أََخاَ  َخا

 افر اؿ دمحم نب اربامیہ، اخدل نب احرث، اوبراعف، رضحت ادیس نب ریہظ ےس رفاتی ےہ ہک فہ اینپ ربادری ےک گووگں ےک اپس آےئ

وک اتبای ہک اے ہلیبق ونب احرہث ےک گووگ! مت رپ آتف انزؽ وہےن فایل ےہ۔ گووگں ےن رعض ای یسیک آتف؟ اس رپ رضحت ادیس ےن فہ 

آتف ایبؿ یک ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زنیم وک ارجت رپ دےنی یک اممتعن رفامیئ۔ رعض ای ایگ ای روسؽ اہلل! ارگ مہ 



 

 

نیم فاگوں ےک وعض رکاہی رپ دے د ں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیہن۔ رھپ اہک ہک مہ گوگ زنیم وک اریجنفں گوگ ز

ےک دبےل ارجت رپ دای رکےت ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیہن! رھپ رفامای مہ اس وک رکاہی ںیم اس دیپافار ےک دبےل 

رپ وہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ںیہن افر رفامای ہک مت یتیھک رکف )ینعی زنیم ںیم وخد یتیھک رکف( ای دےتی ےھت  و ہک ڈنیموھں 

 اےنپ املسمؿ اھبیئ رپ رہمابین رکف افر اس وک مت ششخب ےک وطر ےس دے دف۔

 دمحم نب اربامیہ، اخدل نب احرث، اوبراعف، رضحت ادیس نب ریہظ :  رافی

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 زنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثی

     192    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ٣بار ، یحٌي ب٩ آز٦، ٣ٔـ١ ب٩ ٣ہ٠ہ١، ٨٣ؼور، ٣حاہس، حرضت اسیس ب٩ هہیر٣ح٤س  :  راوی

 َٔ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َیِحٌَي َوصَُو اب٩ُِ آَز٦َ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟباَرٔ   ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ا ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ١ْ َوصَُو اب٩ُِ ٣َُض٠َِض١ٕ  َـّ

 ٩ًَِ ٠َیِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ٍُ ب٩ُِ َخٔسیٕخ  ٔ ا٢َ َجائ٨ََا َرآ َٗ  ٕ ٩ًَِ أَُسِیٔس ب٩ِٔ ُهَضیِر ٥ِ ٣َُحاصٕٔس  ُٛ ٥َ ٧ََضا طٔ َوَس٠َّ

اُئ ٣َا فٔي ُرؤُ  ٤ُِٟزَاب٨ََُة َٔشَ ٤ُِٟزَاب٨ََةٔ َوا ٩ًَِ ا ٍُ َو ٠ُُث َواٟزُّبُ ١ُ اٟثُّ ِ٘ َِٟح ١ٔ َوا ِ٘ َِٟح ٕ ٩ًَِ ا ا ٩ِ٣ٔ َت٤ِز ّ٘ َذا َوِس َٛ ََٜذا َو ٔ  ٔض ا٨َِّٟد١ٔ ب

دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، ییحی نب آدؾ، لضفم نب لہلہم، وصنمر، اجمدہ، رضحت ادیس نب ریہظ رفامےت ںیہ ہک امہرے اپس رضحت 

ل افر
ذق
ل  راعف نب دخجی رشتفی الےئ افر رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مت گووگں وک 

ذق
زماتنب ےس عنم رفامای۔ 

 دیپافار اٹبیئ رک ےن وک افر زماتنب درتخ رپ یگل وہیئ وجھکرفں وک درتخ ےس ارتی وہیئ وجھکرفں ےک وعض رخدیےن وک ےتہک ںیہ۔

 دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، ییحی نب آدؾ، لضفم نب لہلہم، وصنمر، اجمدہ، رضحت ادیس نب ریہظ :  رافی

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 زنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثی
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 ٣ح٤س،طٌبة، ٨٣ؼور، ٣حاہس، حرضت اسیس ب٩ هہیر سے روای  ےہ ٛہ حرضت رآٍ ب٩ خسیخ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي،  :  راوی

ُ  ٣َُحاصّٔس  ٌِ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر َس٤ٔ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ْس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا ٩ًَِ أَُسِیٔس ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ُث  ا یَُحسِّ



 

 

ا٢َ أََتا٧َا  َٗ  ٕ ا َوكَ ُهَضیِر ٌّ ٔ ٨ََٟا ٧َآ ٕ لَاَ٪  ٩ًَِ أ٣َِز ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ ٧ََضا٧َا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ٍُ ب٩ُِ َخٔسیٕخ  ٔ ًَُة َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َرآ ا

 ِ٠ َٓ َٟطُ أَِرْق  ا٢َ ٩ِ٣َ لَا٧َِ   َٗ ١ٔ َو ِ٘ َِٟح ٩ًَِ ا  ٥ِ ُٛ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َخیِْر َل٥ُِٜ ٧ََضا ًَ َّي اهَّللُ  ٤ُِٟزَاب٨ََةٔ َػل ٩ًَِ ا ًَِضا َو٧ََهي  َی٨َ٤ِِحَضا أَِو َٟٔیَس

َذا  َٛ َیأُِخُذَصا بََٜٔذا َو َٓ ََٓیحٔیُئ اٟزَُّج١ُ  ٔوی٥ُ ٩ِ٣ٔ ا٨َِّٟد١ٔ  ٌَ ِٟ ٤َِٟا٢ُ ا َٟطُ ا ٤ُِٟزَاب٨ََُة اٟزَُّج١ُ یَُٜوُ٪  ٕ َوا ا ٩ِ٣ٔ َت٤ِز ّ٘  َوِس

، وصنمر، اجمدہ، رضحت ادیس نب ریہظ

 

ت ة
ع

 

 ےس رفاتی ےہ ہک رضحت راعف نب دخجی مہ گووگں ےک اپس رشتفی دمحم نب ینثم، دمحم،ص

امای ہک الےئ افر فہ رفامےن ےگل مہ وک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای اےسی اکؾ ےس  و ہک وخد امہرے یہ عفن اک اھت افر رف

ل ےس افر رفامای ہک سج یسک صخش مت گووگں ےک فاےطس روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رفامں ربد
ذق
اری رتہب ےہ افر مت وک عنم ای 

ےک اپس زنیم وہ وت اس وک ہاےیہ ہک فہ اس وک ششخب رک دے ای وھچڑ دے افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای زماتنب ےس۔ 

ےک اباغت وہں فلتخم مسق ےک افر وکیئ آدیم اس  رافی ےتہک ںیہ ہک زماتنب اس وک ےتہک ںیہ ہک یسک صخش ےک اپس دفتل وہ افر وجھکر

 ےک اپس آےئ افر فہ صخش اس ابغ وک ہی ہہک رک ےل ےل ہک اس دقر فقس کشخ وجھکرفں ےک ںیم ھجت وک دفں اگ۔

، وصنمر، اجمدہ، رضحت ادیس نب ریہظ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت راعف نب دخجی :  رافی

 

ت ة
ع

 

 دمحم نب ینثم، دمحم،ص

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 زنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثی
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 ة،جزیز، ٨٣ؼور، ٣حاہس، حرضت اسیس ب٩ هہیر سے روای  ےہ ٛہ حرضت رآٍ ب٩ خسیخ٣ح٤س ب٩ ٗسا٣ :  راوی

ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ أَُسِیسٔ ب٩ِٔ ُهَضیِر ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َجزٔیْز  ا٢َ َحسَّ َٗ َُٗسا٣ََة  ُس ب٩ُِ  ٍُ ب٩ُِ َخٔسیٕخ  أَِخبََرنٔي ٣َُح٤َّ ٔ ٠َِی٨َا َرآ ًَ أَتَي 

ِٓضَ  ٥ِ أَ َٟ ا٢َ َو َ٘ ُة َرُسو٢ٔ َٓ ًَ ٥ُِٜ َوكَا ٌُ َٔ ٕ لَاَ٪ َی٨ِ ٩ًَِ أ٣َِز  ٥ِ ُٛ ٥َ ٧ََضا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ٠َِیطٔ  ٥ِ  ًَ َّي اهَّللُ  اهَّللٔ َػل

٠ًََِیطٔ َوَس  َّي اهَّللُ  ٥ِ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ُٛ ٥ُِٜ ٧ََضا ٌُ َٔ ا َی٨ِ ٥َ َخیِْر َل٥ُِٜ ٤٣َّٔ ٩ِ٤َ َوَس٠َّ َٓ  ٍٔ ٠ُٔث َواٟزُّبُ ًَُة بٔاٟثُّ ٤ُِٟزَاَر ١ُ ا ِ٘ َِٟح ١ٔ َوا ِ٘ َِٟح ٩ًَِ ا  ٥َ
َّ٠

٤ُِٟزَاب٨ََةُ  ٤ُِٟزَاب٨ََةٔ َوا ٩ًَِ ا  ٥ِ ُٛ َِ َو٧ََضا ٠َِی٨َ٤ِِحَضا أََخاُظ أَِو َٟٔیَس َٓ ٨ًََِضا  ىَي  ِِ َٓاِسَت َٟطُ أَِرْق  ٔ  لَاَ٪  َٜثٔیر ٔلَي ا٨َِّٟد١ٔ اِل اٟزَُّج١ُ َیحٔیُئ إ

 ِٟ ا٦ٔ بٔا ٌَ ِٟ ٔ َذَٟٔک ا ا ٩ِ٣ٔ َت٤ِز ّ٘ َذا َوِس َٛ و٢ُ ُخِذُظ بََٜٔذا َو ُ٘ َی َٓ ٔوی٥ٔ  ٌَ ِٟ  ٤َا٢ٔ ا

،رجری، وصنمر، اجمدہ، رضحت ادیس نب ریہظ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت راعف نب دخجی مہ گووگں ےک اپس آےئ افر ےنہک 

 

دمحم نب دقامة

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مت گووگں وک اکی اکؾ ےس عنم رفامای افر فہ ےگل ہک ریمی   ںیم ھچک ںیہن آای۔ رھپ ےنہک ےگل ہک روسؽ 

اکؾ مت گووگں ےک عفن اک اھت۔ نکیل مت گووگں ےک قح ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رفامں ربداری رتہب ےہ اس عفن ےس افر 



 

 

ل ےتہک ںیہ ہک یتیھک ای
ذق
ل ےس عنم ای ایگ افر 

ذق
ابغ وک اہتیئ ای وچاھتیئ رپ رقمر رک ےک یسک دفرسے صخش وک دانی۔ رافی لقن  مت گووگں وک 

رکےت ںیہ ہک افر روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج صخش ےک اپس اس دقر زنیم وہ ہک اس وک یسک مسق یک وکیئ رپفاہ 

دانی رتہب ےہ اٹبیئ رپ دے دےنی ےس افر رافی ےن لقن ای ہک مت ںیہن۔ اس مسق یک زنیم وک املسمؿ اھبیئ وک دے دانی ہاےیہ ای ہی وھچڑ 

گووگں وک زماتنب ےس عنم ای ایگ افر رافی لقن رکےت ںیہ ہک زماتنب فہ ےہ ہک یسک امؽ دار صخش ےک اپس اکیف وجھکر ےک درتخ 

 وہں افر فہ صخش ےہک یسک دفرسے ہک مت اس وک ےل گو۔

،رجری، وصنمر،  :  رافی

 

 اجمدہ، رضحت ادیس نب ریہظ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت راعف نب دخجیدمحم نب دقامة

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 زنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثی
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اسحٙ، ب٩ شٌ٘وب ب٩ اسحٙ بِسازی ابو٣ح٤س، ًٔا٪، ًبساٟواحس، سٌیس ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، ٣حاہس اسیس ب٩  :  راوی

 رآٍ ب٩ خسیخ، حرضت رآٍ ب٩ خسیخ

 ُ َسازٔیُّ أَب ِِ َِٟب َٙ ا وَب ب٩ِٔ إِٔسَح ُ٘ ٌِ ُٚ ب٩ُِ َش ث٨ََا أَِخبََرنٔي إِٔسَحا ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟواحٔسٔ  ًَِبُس ا ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ اُ٪  َّٔ ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  و ٣َُح٤َّ

ٍُ ب٩ُِ َخ  ٔ ا٢َ َرآ َٗ ا٢َ  َٗ ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ  ٔ ثَىٔي أَُسِیُس ب٩ُِ َرآ ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٌٔیُس ب٩ُِ  ٥ِ َرُسو٢ُ َس ُٛ ٔسیٕخ ٧ََضا

َّي  َٔ اهَّللٔ َػل ٥َ أَِن ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ُة َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ًَ ا َوكَا ٌّ ٔ ٨ََٟا ٧َآ ٕ لَاَ٪  ٩ًَِ أ٣َِز  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َٟطُ اهَّللُ  ا٢َ ٩ِ٣َ لَا٧َِ   َٗ ٨ََٟا   ٍُ

ی٥ٔ  ِبُس اِلََکٔ ًَ ُط  َٔ َٟ ًَِضا أََخاُظ َخا ٠ُِیزِرٔ َٓ ٨ًََِضا  ًََحزَ  إِٔ٪  َٓ ًَِضا  ٠َِیزَِر َٓ  ب٩ُِ ٣َأٟٕک أَِرْق 

ااحسؼ ، نب وقعیب نب ااحسؼ دغبادی اوبدمحم، افعؿ، دبعاگوادح، دیعس نب دبعارلنمح ، اجمدہ ادیس نب راعف نب دخجی، رضحت راعف نب 

دخجی ےس رفاتی ےہ ہک مت گووگں وک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس رطح ےک اکؾ ےس عنم رفامای  و ہک مہ گووگں ےک عفن 

اےطس اھت نکیل روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رفامربنداری زایدہ رتہب ےہ مہ گووگں ےک فاےطس رھپ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع ےک ف

فآہل فملس ےن رفامای سج صخش ےک اپس یتیھک یک زنیم وہ وت اس وک ہاےیہ ہک فہ صخش یتیھک رکے ارگ اس ےس یتیھک ےن وہ ےکس وت اےنپ 

 وک دے دے  اہک فہ اس ںیم یتیھک رکے۔املسمؿ اھبیئ 

اقحس، نب وقعیب نب اقحس دغبادی اوبدمحم، افعؿ، دبعاگوادح، دیعس نب دبعارل ،نؿ، اجمدہ ادیس نب راعف نب دخجی، رضحت  :  رافی

 راعف نب دخجی

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



 

 

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   باب

 زنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثی
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 ًلي ب٩ ححز، ًبیساهَّلل ب٩ ٤ًزو، ًبسالَکی٥، ٣حاہس، كاؤض، اب٩ رآٍ، حرضت رآٍ ب٩ خسیخ :  راوی

َٗ أَِخ  ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس  ی٥ٔ  ِبٔس اِلََکٔ ًَ  ٩ًَِ ٤ِزٕو  ًَ ىٔي اب٩َِ  ٌِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ًُبَِیُس اهَّللٔ َش َٗ  ٕ ًَلٔيُّ ب٩ُِ حُِحز َّي بََر٧َا  ا٢َ أََخِذُت بَٔیٔس كَاُوٕض َحً

 َّ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ثَُط  ََٓحسَّ ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ  ٔ ًَلَي اب٩ِٔ َرآ أئ اِْلَِرٔق أَِزَخ٠ُِتُط  ٩ًَِ َٔکَ َُّط ٧ََهي  ٥َ أ٧َ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ي اهَّللُ 

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔي َحٔؼیٕن  ًََوا٧ََة  ًَبَّإض  َا یََزی بَٔذَٟٔک بَأِّسا َوَرَواُظ أَبُو  ُ  اب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َ٘ َٓ أَبَي كَاُوْض  َٓ ٩ًَِ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٣َُحاصٕٔس 

ٍٕ ٣ُزَِسَّل  ٔ  َرآ

ہلل نب رمعف، دبعارکلمی، اجمدہ، ساؤس، انب راعف، رضحت راعف نب دخجی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع یلع نب رجح، دیبع ا

فآہل فملس ےن زنیم وک رکاہی رپ دےنی ےس عنم رفامای ساؤس ےن اس اک ااکنر ای افر اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن رضحت انب ابعس ےس ہک  

 رحج ںیہن ےتھجمس ےھت۔ ےہ ہک فہ اس ںیم یسک مسق اک وکیئ

 یلع نب رجح، دیبعاہلل نب رمعف، دبعارکلمی، اجمدہ، ساؤس، انب راعف، رضحت راعف نب دخجی :  رافی

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثیزنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ 

     197    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبة، ابوًوا٧ة، ابوحؼین، حرضت ٣حاہس :  راوی

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس  ٩ًَِ أَبٔي َحٔؼیٕن  َوا٧ََة  ًَ ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َّي اهَّللُ  أَِخبََر٧َا  ٍُ ب٩ُِ َخٔسیٕخ ٧ََضا٧َا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٔ َرآ

ًَلَي اٟزَّأِٔض   ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا َوأ٣َِزُ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٌّ ٔ ٨ََٟا ٧َآ ٕ لَاَ٪  ٩ًَِ أ٣َِز  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ب١ََّ اِْلَِرَق ًَ َ٘ یِٔن ٧ََضا٧َا أَِ٪ ٧ََت ٌَ ِٟ  َوا

ٔجَضا  ٔف َخِ ٌِ ٕ بَٔب طُ إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣َُضأجز ٌَ  َتاَب

، اوبنیصح، رضحت اجمدہ ےس رفاتی ےہ ہک فہ لقن رکےت ںیہ ہک رضحت راعف نب دخجی ےن ایبؿ ای ہک مہ گووگں وک 

 

ة

 

ہبیتق ، اوبوعاب

 ہیلع فآہل فملس اک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای اکی اکؾ ےس  و ہک امہرے ےیل دیفم اھت افر آرضحنت یلص اہلل

اراشد ابمرک امہری رس آوھکنں رپ ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ گووگں وک عنم رفامای ہک مہ گوگ فہ زنیم وبقؽ رک ں اس 



 

 

 یک اہتیئ افر وچاھتیئ دیپافار رپ ینعی اٹبیئ رپ۔

، اوبنیصح، رضحت اجمدہ :  رافی

 

ة

 

، اوبوعاب

 

ئت ة
ت

 

 قت

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 زنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثی

     198    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یساهَّلل، ارسائی١، ابزاہی٥ ب٩ ٣ہاجز، ٣حاہس، حرضت رآٍ ب٩ خسیخاح٤س ب٩ س٠امی٪، ًب :  راوی

 ًَ  ٕ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ ٣َُضأجز ائٔی١ُ  ث٨ََا إرِٔسَ ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ   ٪َ ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٔ ٩ًَِ َرآ ٩ِ ٣َُحاصٕٔس 

َّي اهَّللُ  ا٢َ ٣َزَّ ا٨َّٟٔييُّ َػل ا٢َ ٩ِ٤َٟٔ صَٔذظٔ اِْلَِرُق َٗ َ٘ َٓ َُّط ٣ُِحَتاْد  َٖ أ٧َ ِس رَعَ َٗ ًَلَي أَِرٔق َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ   ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ا٢َ   َٗ

ا٢َ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ  َ٘ َٓ ٍْ اِْلَِنَؼاَر  ٔ َتَي َرآ أ َٓ ِو ٨َ٣ََحَضا أََخاُظ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ ًَِلا٧ٔیَضا بٔاِْلَِجز ََُٔلٕ٪ أَ ٔ ٟ  ٩ًَِ  ٥ِ ُٛ ٥َ ٧ََضا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َػل

ٍُ َل٥ُِٜ  َٔ ٥َ أَِن ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ًَُة َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ا َوكَا ٌّ ٔ ٕ لَاَ٪ َل٥ُِٜ ٧َآ  أ٣َِز

یلص اہلل ہیلع فآہل ادمح نب امیلسؿ، دیبع اہلل، ارسالیئ، اربامیہ نب اہمرج، اجمدہ، رضحت راعف نب دخجی ےس رفاتی ےہ ہک آرضحنت 

فملس اکی صخش یک زنیم ےک زندکی ےس زگرے۔ فہ اکی ااصنری اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ولعمؾ وہایگ ہک ہی صخش 

)ااصنری ےہ( افر اتحمج آدیم ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی زنیم سک یک ےہ؟ رعض ای ایگ ہک اکی ڑلےک یک زنیم 

 ھجم وک ہی زنیم ارجت رپ دی ےہ ینعی اٹبیئ رپ دی ےہ ہی ابت نس رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ارگ ےہ ہک سج ےن

املسمؿ اھبیئ یسک دفرسے املسمؿ اھبیئ وک اس رطہقی ےس دے داتی وترتہب اھت۔ ہی ابت نس رک رضحت راعف ااصنر ےک اپس آےئ افر 

فآہل فملس ےن عنم رفامای ےہ ہک مت گووگں وک اکی اکؾ ےس ہک فہ اکؾ )اظبرہ( مت گووگں ےک  اؿ ےس اہک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع

 افدئے یہ ہک فاےطس اھت افر آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رفامں ربداری تہب عفن یک زیچ ےہ۔

 دخجی ادمح نب امیلسؿ، دیبعاہلل، ارسالیئ، اربامیہ نب اہمرج، اجمدہ، رضحت راعف نب :  رافی

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 زنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثی

     199    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي و٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س،طٌبة، ح٥ٜ، ٣حاہس، حرضت رآٍ ب٩ خسیخ :  راوی



 

 

٩ًَِ ا َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ْس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا َا َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثىَّي َو٣َُح٤َّ ُس ب٩ُِ ا ٍٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٔ ٩ًَِ َرآ ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس   ٥َٜٔ َِٟح

١ٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ  ِ٘ َِٟح ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ 

، مکح، اجمدہ، رضحت راعف نب دخجی رفامےت ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دیپاف

 

ت ة
ع

 

ار دمحم نب ینثم فدمحم نب اشبر، دمحم،ص

 ےک وعض زنیم رکاےئ رپ دےنی ےس عنم رفامای۔

، مکح، اجمدہ، رضحت راعف نب دخجیدمحم :  رافی

 

ت ة
ع

 

  نب ینثم فدمحم نب اشبر، دمحم،ص

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ثیزنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحد

     200    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلي، خاٟس ب٩ حارث،طٌبة، ًبسا٠٤ٟک، ٣حاہس، حرضت رآٍ ب٩ خسیخ :  راوی

٠٤َِٟٔٔک  ًَِبٔس ا  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحارٔٔث  ٩ًَِ َخأٟٕس َوصَُو اب٩ُِ ا ًَلٓٔيٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٍُ ب٩ُِ  أَِخبََر٧َا  ٔ َث َرآ ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس 

ا  ٌّ ٔ ٨ََٟا ٧َآ ٕ لَاَ٪  ٩ًَِ أ٣َِز ٨ََضا٧َا  َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  َِٟی٨َا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٔ َد إ ا٢َ َخَ َٗ ًَِضا َخٔسیٕخ  ٠َِیزَِر َٓ ُط أَِرْق  َٟ ا٢َ ٩ِ٣َ لَاَ٪  َ٘ َٓ

 أَِو ی٨َ٤َِِحَضا أَِو یََذِرصَا

، دبعاکلمل، اجمدہ، رضحت راعف نب دخجی رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رمعف نب 

 

ت ة
ع

 

یلع، اخدل نب احرث،ص

امہرے اپس رشتفی الےئ افر ںیمہ اکی اےسی اکؾ ےس عنم رک دای  و امہرے ےیل افدئہ دنم اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

 زراتع رکے ای یسک دفرسے وک دے دے ای ایس رطح ڑپا رےنہ دے۔ سج ےک اپس زنیم وہ فہ ای وخد

، دبعاکلمل، اجمدہ، رضحت راعف نب دخجی :  رافی

 

ت ة
ع

 

 رمعف نب یلع، اخدل نب احرث،ص

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثیزنیم 

     201    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ حشب سابٙ ےہ۔ :  راوی

 ٩ًَِ َبُة  ٌِ ثَىٔي ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َححَّاْد  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َخأٟٕس  ٩ِ  أَِخبََر٧َا  ًَ ًََلإئ َوكَاُوٕض َو٣َُحاصٕٔس   ٩ًَِ ٠٤َِٟٔٔک  ًَِبٔس ا



 

 

 َٟ ٕ لَاَ٪  ٩ًَِ أ٣َِز ٨ََضا٧َا  َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َِٟی٨َا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٔ َد إ ا٢َ َخَ َٗ ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ  ٔ َّي َرآ ا َوأ٣َِزُ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٌّ ٔ ٨َا ٧َآ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ًَلَي أَ٪َّ كَ اهَّللُ  ا یَُس٢ُّ  ًَِضا أَِو َٟٔیَذِرَصا أَِو َٟٔی٨َ٤ِِحَضا َو٤٣َّٔ ٠َِیزَِر َٓ َٟطُ أَِرْق  ا٢َ ٩ِ٣َ لَاَ٪  َٗ ٨ََٟا  ٍِ َخیِْر  ٥ِ َشِش٤َ َٟ اُوّسا 

َِٟحٔسیَث   َصَذا ا

 رتہمج بسح اسقب ےہ۔

 رتہمج بسح اسقب ےہ۔ :  رافی

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 زنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثی

     202    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤از ب٩ زیس، حرضت ٤ًزو ب٩ زی٨ار٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ٣بار ، زَکیا ب٩ ًسی، ح :  راوی

ازُ  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَٔسٓیٕ  یَّا ب٩ُِ  ث٨ََا َزََکٔ ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟباَرٔ   ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ا ًَ ُس ب٩ُِ  ٤ِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر أَِخبََرنٔي ٣َُح٤َّ ًَ  ٩ًَِ  ب٩ُِ َزیِٕس 

أجَز أَِرَؿطُ بٔاٟذَّ  َْ ُظ أَِ٪ یُ ا٢َ لَاَ٪ كَاُوْض یََِکَ ٔلَي اب٩ِٔ َٗ َٟطُ ٣َُحاصْٔس اذَِصِب إ ا٢َ  َ٘ َٓ ٍٔ بَأِّسا  ُ ٠ُٔث َواٟزُّب ٔة َو َا یََزی بٔاٟثُّ َـّ ٔٔ ِٟ َصٔب َوا

 ًَ َّي اهَّللُ  ٥ُ٠ًَِ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ِو أَ َٟ ِّي َواهَّللٔ  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ٍِ ٨ِ٣ُٔط َحٔسیَثُط  اِس٤َ َٓ ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ  ٔ ًَ َرآ ٥َ ٧ََهي  ٠ُِتُط ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ٌَ َٓ ٨ُِط ٣َا 

٤ََّا ٥َ إ٧ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٥ُ٠ًَِ ٨ِ٣ُٔط اب٩ُِ  ثَىٔي ٩ِ٣َ صَُو أَ ٩ِٜٔ َحسَّ ٥ِ أََخاُظ أَِرَؿطُ  َوَل ُٛ ا٢َ َْلَِ٪ ی٨َ٤ََِح أََحُس َٗ

 َٗ ٠ُو٣ّا َو ٌِ اّجا ٣َ ٠َِیَضا َخَ ًَ ٩ًَِ َخیِْر ٩ِ٣ٔ أَِ٪ َیأُِخَذ  َة  ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ ٣َِیَُسَ ِبُس ا ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ َِٟحٔسیٔث  ًََلإئ فٔي َصَذا ا ًَلَي   َٕ ٔ ِس اِخُت٠

 ٕ ٩ًَِ َجابٔز ًََلإئ   ٩ًَِ  ٪َ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ أَبٔي ُس٠َامِیَ ًَِبُس ا ا٢َ  َٗ َٟطُ َو ٧َا  ٦َ ذَِٔکُ سَّ َ٘ ِس َت َٗ ٍٕ َو ٔ ٩ًَِ َرآ  ًََلإئ 

دعی،  ،ند نب زدی، رضحت رمعف نب دانیر ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ساؤس اس زیچ وک ربا ےتھجمس  دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، زرکای نب

ےھت ہک وکیئ صخش اینپ زنیم وک وسےن ہادنی ےک وعض رکاہی رپ دے )ای رمق ےک وعض دے( نکیل اہتیئ ای وچاھتیئ ہلغ یک اتبیئ رپ 

س ےس اہک ہک مت رضحت راعف نب دخجی ےک اصزبحادے ےک اپس دےنی ںیم وکیئ رحج ںیہن ےتھجمس ےھت رضحت اجمدہ ےن رضحت ساؤ

ولچ افر مت اؿ ےس دحثی ونس رضحت ساؤس ےن رفامای دخا یک مسق ارگ ںیم اتھجمس ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ابت 

 ابعس ےس افر فہ ڑبے اعمل دنی ےھت ےس عنم رفامای ےہ وت ںیم اس اکؾ وک ااجنؾ ہن داتی افر ںیم ےن دحثی ینس ےہ رضحت دبعاہلل نب

اوہنں ےن لقن رفامای۔ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی اراشد رفامای اھت ہک مت گوگ اس رطح ےس املسمؿ وک ریغب ارجت افر 

ےن ےس رتہب ریغب یسک اعمفہض ےک )زنیم( دے دای رکف یتیھک رکےن ےک ےیل اس ےیل ہک مت گووگں ےک قح ںیم ہی زیچ ارجت رقمر رک



 

 

 ےہ۔

 دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، زرکای نب دعی،  ،ند نب زدی، رضحت رمعف نب دانیر :  رافی

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثی زنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی
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 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس ب٩ حارث، ًبسا٠٤ٟک، ًلاء، حرضت جابز :  راوی

 ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحارٔٔث  ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ث٨ََا إِٔس٤َ ٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َحسَّ ٩ًَِ َجابٔز ًََلإئ   ٩ًَِ ٠٤َِٟٔٔک  ِبُس ا

٠َِی٨َ٤ِِحَضا َٓ ًََضا  ًََحزَ أَِ٪ یَزَِر إِٔ٪  َٓ ًَِضا  ٠َِیزَِر َٓ َُٟط أَِرْق  ا٢َ ٩ِ٣َ لَاَ٪  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ًَِضا إٔیَّاظُ  َػل ٤ُِِٟش٥َٔ٠ َو َا یُزِرٔ  أََخاُظ ا

دل نب احرث، دبعاکلمل، اطعء، رضحت اجرب ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج صخش اامسلیع نب دوعسد، اخ

ےک اپس زنیم وہ اےس اس ںیم وخد زراتع رکین ہاےیہ ارگ فہ وخد ہن رک اتکس وہ وت املسمؿ اھبیئ وک دے دے نکیل اس ےس زراتع ہن 

 رکفاےئ )ینعی ارجت ہن امےنگن گل ڑپے(۔

 اامسلیع نب دوعسد، اخدل نب احرث، دبعاکلمل، اطعء، رضحت اجرب :  رافی

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 زنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثی
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 اض س٨س سے ب٬ي ساب٘ہ حسیث کي ٣ا٨٧س ٨٣٘و٢ ےہ۔ :  راوی

 َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز ًََلإئ   ٩ًَِ ٠٤َِٟٔٔک  ًَِبُس ا ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َیِحٌَي  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  َّي اهَّللُ ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔأَِخبََر٧َا   َػل

ًَِبُس اٟزَّ  ُط  ٌَ یَضا َتاَب ًَِضا أَِو َٟٔی٨َ٤ِِحَضا أََخاُظ َو َا یَُِکٔ ٠َِیزَِر َٓ ُط أَِرْق  َٟ ٤ِزٕو اِْلَِوَزاعٔيُّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ لَا٧َِ   ًَ  ِح٩ٔ٤َ ب٩ُِ 

 اس دنس ےس یھب اسہقب دحثی یک امدنن وقنمؽ ےہ۔

 ثی یک امدنن وقنمؽ ےہ۔اس دنس ےس یھب اسہقب دح :  رافی

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 زنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثی
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 ہظا٦ ب٩ ٤ًار، یحٌي ب٩ ح٤زہ، اوزاعي، حرضت ًلاء، حرضت جابز :  راوی

ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز ًََلإئ   ٩ًَِ ث٨ََا اِْلَِوَزاعٔيُّ 
ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َح٤ِزََة  إر  َّ٤ًَ و٢ُ أََرٔؿیَن  أَِخبََر٧َا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ  ـُ لَاَ٪ ْٔل٧َُإض ُٓ

٠ِ یَُِکُو٧َضَ  َٓ َٟطُ أَِرْق  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ لَا٧َِ   ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ  ٍٔ ٠ُٔث َواٟزُّبُ ٕٔ َواٟثُّ ًَِضا أَِو ا بٔا٨ِِّٟؼ ًَِضا أَِو یُزِرٔ َیزَِر

طُ ٣َرَطُ ب٩ُِ كَِض٤َاَ٪  َ٘ َٓ  ی٤ُِٔشَِٜضا َوا

اجرب ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت اجرب رفامےت ےھت ہک روسؽ رکمی اشہؾ نب امعر، ییحی نب زمحہ، افزایع، رضحت اطعء، رضحت 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج یسک ےک اپس زنیم وہ وت فہ اس ںیم وخد یہ یتیھک رکے ای اےنپ املسمؿ اھبیئ وک دے دے 

 افر یسک دفرسے وک فہ ارجت رپ ہن دے۔

 ایع، رضحت اطعء، رضحت اجرباشہؾ نب امعر، ییحی نب زمحہ، افز :  رافی

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 زنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثی
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ًیسٰي ب٩ ٣ح٤س ابو ٤ًیر ب٩ ٧حاض، وًیسٰي ب٩ یو٧ص ٓاخوری، ؿ٤زة، اب٩ طوذب، حرضت ٣رط، حرضت جابز ب٩  :  راوی

 ًبساهَّلل

ا َا  َٗ اُخورٔیُّ  َٔ ِٟ أض َؤًیَسي ب٩ُِ یُو٧َُص صَُو ا ٔ ب٩ُِ ا٨َّٟحَّ ٕس َوصَُو أَبُو ٤ًَُیِر ٩ًَِ اب٩ِٔ َطِوذَٕب أَِخبََر٧َا ًٔیَسي ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا َؿ٤َِزةُ  َحسَّ

 َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َخَلب٨ََا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ًََلإئ   ٩ًَِ ُط أَِرْق ٩ًَِ ٣َرَطٕ  َٟ ا٢َ ٩ِ٣َ لَا٧َِ   َ٘

أجزَِصا َْ ًَِضا َو َا یُ ًَِضا أَِو ُٟٔیزِرٔ ٠َِیزَِر َٓ 

نب دمحم اوب ریمع نب احنس، فٰیسیع نب ویسن افوخری، رمضة، انب وشذب، رضحت رطم، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی رکےت  ٰیسیع

ںیہ ہک اکی دؿ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہبطخ ڑپاھ افر اراشد رفامای ہک سج صخش ےک اپس زنیم اس یک رضفرت ےس 

وخد یہ یتیھک رکان ہاےیہ ای دفرسے ےس یتیھک رکاےئ۔ رافی ےتہک ںیہ ہک ہی ہلمج رصػ ایس دقر  زایدہ ےہ وت اس صخش وک اس زنیم ںیم

 رفامای افر اس ےک اہھت فاال ےک ہلمج اک یھب ااضہف رفامای ینعی رکاہی رپ ہن دای رکے۔



 

 

 رضحت اجرب نب دبعاہلل ٰیسیع نب دمحم اوب ریمع نب احنس، فٰیسیع نب ویسن افوخری، رمضة، انب وشذب، رضحت رطم، :  رافی

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 زنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثی
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 ٣ح٤س ب٩ اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، یو٧ص، ح٤از، حرضت ٣رط، حرضت جابز ب٩ ًبساهَّلل :  راوی

 ٩ًَِ ًََلإئ   ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َرَطٕ  اْز  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ یُو٧َُص  ٌٔی١َ ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  ُس ب٩ُِ إِٔس٤َ ٩ًَِ َٔکَ  أَِخبََرنٔي ٣َُح٤َّ ُط ٧ََهي  ٌَ َٓ ٕ َر أئ َجابٔز

أئ اِْلَِرٔق  ٩ًَِ َٔکَ ًَلَي ا٨َِّٟهٔي  ٔ ب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ  ًَِبُس ا ُط  َ٘ َٓ  اِْلَِرٔق َوا

دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ، ویسن،  ،ند، رضحت رطم، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ای ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ےس عنم رفامای۔ ذموکرہ رفاتی ےک ہلسلس ںیم دبعاکلمل نب دبعازعلزی نب رجحی ےن اممتعن یک دحثی ںیم  ےن زنیم ارجت رپ دےنی

 اؿ وک وماتقف رفامیئ۔

 دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ، ویسن،  ،ند، رضحت رطم، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 زنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثی
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 ٗتیبة، ٣ٔـ١، اب٩ جزیخ، ًلاء وابوزبیر، حرضت جابز ب٩ ًبساهَّلل :  راوی

ٕ أَ٪َّ  ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ًََلإئ َوأَبٔي اٟزُّبَیِر  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ   ١ُ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٥َ ٧ََهي أَِخبََر٧َا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٨َّٟٔييَّ َػل

 َّ ٔ َحً ٤َز ٍٔ اٟثَّ ٠َةٔ َوبَِی َٗ ٤َُِٟحا ٤ُِٟزَاب٨ََةٔ َوا ٤َُِٟدابََزةٔ َوا طُ یُو٧ُُص ب٩ُِ ًُبَِیسٕ ٩ًَِ ا ٌَ َزایَا َتاَب ٌَ ِٟ ٥َ إ ٔاَّ ا ٌَ  ي یُِل

ہبیتق ، لضفم، انب رججی، اطعء فاوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زنیم ارجت 

ےن ےس یھب عنم رفامای افر اؿ ولھپں ےک رففتخ رکےن رپ دےنی ےس عنم رفامای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفاہنب۔ احمہلق رک

 ےس یھب عنم رفامای  و ہک ایھب اھکےن ےک القئ ہن ےنب نکیل عیب زماہنب یک رعاای ےک فاےطس ااجزت ےہ۔

، لضفم، انب رججی، اطعء فاوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 

ئت ة
ت

 

 قت

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

  



 

 

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 زنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثی

     209    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ن، یو٧ص ب٩ ًبیس، ًلاء، حرضت جابززیاز ب٩ ایوب، ًباز ب٩ ًوا٦، سٔیا٪ ب٩ حشی :  راوی

ا٢َ حَ  َٗ َیاُ٪ ب٩ُِ حَُشیِٕن  ِٔ ث٨ََا ُس َٗا٢َ َحسَّ ا٦ٔ  وَّ ٌَ ِٟ ًَبَّازُ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَِخبََرنٔي زٔیَازُ ب٩ُِ أَیُّوَب  ث٨ََا یُو٧ُُص ب٩ُِ ًُبَِیٕس  سَّ

٠َِیطٔ  ًَ َّي اهَّللُ  ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٩ًَِ َجابٔز ٥َ٠َ َوفٔي  ًََلإئ  ٌِ ٨َِیا إ ٔاَّ أَِ٪ ُت ٩ًَِ اٟثُّ ٤َُِٟدابََزةٔ َو ٤ُِٟزَاب٨ََةٔ َوا ٠َةٔ َوا َٗ ٤َُِٟحا ٩ًَِ ا َوَس٥ََّ٠ ٧ََهي 

َّي  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٕ َحٔسیَثُط  ٍِ ٩ِ٣ٔ َجابٔز ٥ِ َشِش٤َ َٟ ًََلاّئ  ًَلَي أَ٪َّ  ٟٔی١ٔ  ا٦ٔ ب٩ِٔ َیِحٌَي لَاٟسَّ ٠َِیطٔ رَٔواَیٔة َص٤َّ ًَ ُط  اهَّللُ  َٟ ٥َ ٩ِ٣َ لَاَ٪  َوَس٠َّ

ًَِضا ٠َِیزَِر َٓ  أَِرْق 

زاید نب اویب، ابعد نب وعاؾ، ایفسؿ نب نیسح، ویسن نب دیبع، اطعء، رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس ےن اممتعن رفامیئ احمہلق رکےن ےس افر زماہنب رکےن ےس افر اغمربہ افر اینثء رک ےن ےس۔

 زاید نب اویب، ابعد نب وعاؾ، ایفسؿ نب نیسح، ویسن نب دیبع، اطعء، رضحت اجرب :  رافی

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 فلتخم ااحدثیزنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم 

     210    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ گزطتہ حسیث ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

ًََلاْئ  ا٢َ َسأ٢ََ  َٗ ا٦ُ ب٩ُِ َیِحٌَي  ث٨ََا َص٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ِی٥ٕ  ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ا٢َ َحسَّ َٗ َ٪ ب٩َِ  أَِخبََرنٔي أَِح٤َُس ب٩ُِ َیِحٌَي  َث ُس٠َامِیَ ا٢َ َحسَّ َٗ ٣ُوَسي 

 ًِ ًَِضا أَِو ُٟٔیزِرٔ ٠َِیزَِر َٓ ُط أَِرْق  َٟ ا٢َ ٩ِ٣َ لَا٧َِ   َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ِس َجابْٔز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َٗ یَضا أََخاُظ َو َضا أََخاُظ َو َا یَُِکٔ

٩ًَِ جَ  ِی٥ٕ  ٌَ ٠َةٔ یَزٔیُس ب٩ُِ نُ َٗ ٤َُِٟحا ٩ًَِ ا ِبٔس اهَّللٔ َرَوی ا٨َِّٟهَي  ًَ ٔ ب٩ِٔ   ابٔز

 رتہمج زگہتش دحثی ےک اطمقب ےہ۔

 رتہمج زگہتش دحثی ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثیزنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی 
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 ٣ح٤س ب٩ ازریص، ابو توبہ، ٣ٌاویة ب٩ سَل٦، یحٌي ب٩ ابي ٛثیر، حرضت یزیس ب٩ نٌی٥، حرضت جابز ب٩ ًبساهَّلل :  راوی

 ُ ث٨ََا أَب ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ إِٔزرٔیَص  ِی٥ٕ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌَ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ نُ  ٕ ثٔیر َٛ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ أَبٔي   ٕ٦
اؤیَُة ب٩ُِ َسَلَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ و َتِوبََة 

٤ُِٟزَاب٨ََةُ  ١ٔ َوهَٔي ا ِ٘ َِٟح ٩ًَِ ا ٥َ ٧ََهي  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ِبٔس اهَّللٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ًَ ٔ ب٩ِٔ  ُط صَٔظا٩ًَِ َجابٔز َٔ َٟ ٩ًَِ  َخا ٩ًَِ یَِحٌَي  ٦ْ َوَرَواُظ 

 ٕ ٩ًَِ َجابٔز  أَبٔي َس٤َ٠ََة 

 نب السؾ، ییحی نب ایب ریثک، رضحت زیدی نب میعن، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک 

 

ة
بئ
دمحم نب ادرسی، اوب وتہب، اعمف

 یھب ےتہک ںیہ۔آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای عیب احمہلق ےس افر ایس وک زماہنب 

 نب السؾ، ییحی نب ایب ریثک، رضحت زیدی نب میعن، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 

ة
بئ
 دمحم نب ادرسی، اوب وتہب، اعمف

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثی زنیم وک اہتیئ ای

     212    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ث٘ة، ح٤از ب٩ ٣شٌسہ، ہظا٦ ب٩ ابي ًبساهَّلل، یحٌي ب٩ ابي ٛثیر، ابو س٤٠ہ، حرضت جابز ب٩ ًبساهَّلل :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُة  َ٘ ٔ أَِخبََر٧َا اٟثِّ ٩ًَِ َجاب ٩ًَِ أَبٔي َس٤َ٠ََة   ٕ ثٔیر َٛ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ أَبٔي  ِبٔس اهَّللٔ  ًَ ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ أَبٔي  َسَة  ٌَ ازُ ب٩ُِ ٣َِش ٔ َح٤َّ ز

 ِٟ ا٢َ ا َٗ ةٔ َو ٤َُِٟداََضَ ٤ُِٟزَاب٨ََٔة َوا ٩ًَِ ا ٥َ ٧ََهي 
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ِبٔس اهَّللٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ًَ ِب١َ أَِ٪ َیزِصَُو ٤ُ ب٩ِٔ  َٗ  ٔ ٤َز ٍُ اٟثَّ ةُ بَِی َداََضَ

٩ًَِ أَبٔي ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ ٤ًَِزُو ب٩ُِ أَبٔي َس٤َ٠ََة  ُط  َٔ َٟ َٕ َخا َذا َػا َٛ ٦ٔ بََٜٔذا َو ٍُ اِلََکِ ٤َُِٟدابََزةُ بَِی  صَُزیَِزةَ  َوا

،  ،ند نب دعسمہ، اشہؾ نب ایب دبع اہلل، ییحی نب ایب ریثک، اوب ہملس، رضح

 

قة

 

ت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع ی

 فآہل فملس ےن عیب زماہنب عیب اخمرضہ ےس عنم رفامای افر اخمرضہ ولھپں ای ہلغ اک اؿ ےک ہتخپ وہےن ےس لبق رففتخ رکان افر اخمربہ ےک ینعم

 ںیہ اوگنر اک کشخ اوگنر ےک وعض رففتخ رکان۔

،  ،ند نب دعسمہ، اشہ :  رافی

 

قة

 

 ؾ نب ایب دبعاہلل، ییحی نب ایب ریثک، اوب ہملس، رضحت اجرب نب دبعاہللی

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دثیزنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااح



 

 

     213    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ ساب٘ہ حسیث ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

ٔس ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٌِ ٩ًَِ َس َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ أَبٔي َس  أَِخبََر٧َا  ٤َ٠ََة 

 َٟ ٤ُِٟزَاب٨ََٔة َخا ٠َةٔ َوا َٗ ٤َُِٟحا ٩ًَِ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ٩ًَِ أَبٔي ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ا٢َ  َ٘ َٓ ٤ًَِزٕو  ُس ب٩ُِ  ُض٤َا ٣َُح٤َّ َٔ

ٌٔیسٕ  ٩ًَِ أَبٔي َس  َس٤َ٠ََة 

 رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔

 رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔ :  فیرا

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 زنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثی

     214    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ ساب٘ہ حسیث جیشا ےہ۔ :  راوی

ًَبِ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا یَِحٌَي َوصَُو اب٩ُِ آَز٦َ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟباَرٔ   ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ا ُس ب٩ُِ  ٤ًَِزٕو أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ُس اٟزَّحٔی٥ٔ 

 ًَ ٤ُِٟزَاب٨ََ ٩ًَِ أَبٔي َس٤َ٠ََة  ٠َٔة َوا َٗ ٤َُِٟحا ٩ًَِ ا  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا ُض٥ِ ٩ِ أَبٔي َس َٔ َٟ ٔة َخا

ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ  ٔ ٩ًَِ َرآ ٩ًَِ أَبٔي َس٤َ٠ََة  ا٢َ  َ٘ َٓ ََلٔئ  ٌَ ِٟ  اِْلَِسَوزُ ب٩ُِ ا

 رتہمج اسہقب دحثی اسیج ےہ۔

 رتہمج اسہقب دحثی اسیج ےہ۔ :  رافی

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 زنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثی
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 تزج٤ہ گزطتہ حسیث ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

ًَِبُس اهَّللٔ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ یَزٔیَس ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َٗا٢َ َحسَّ یَّا ب٩ُِ َیِحٌَي  ِبُس  أَِخبََر٧َا َزََکٔ ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ب٩ُِ ح٤َُِزاَ٪ 



 

 

 ًَ رَفٕ  ٌِ َِٟح٤ٔیسٔ ب٩ُِ َج ٠َِیطٔ َو ا ًَ َّي اهَّللُ  ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٔ ٩ًَِ َرآ ٩ًَِ أَبٔي َس٤َ٠ََة  ََلٔئ  ٌَ ِٟ ٥َ ٧ََهي ٩ِ اِْلَِسَوزٔ ب٩ِٔ ا َس٠َّ

ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ  ٔ ٩ًَِ َرآ ٕس  أس٥ُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ٤ُِٟزَاب٨ََةٔ َرَواُظ ا ٠َٔة َوا َٗ ٤َُِٟحا  ٩ًَِ ا

 اطمقب ےہ۔رتہمج زگہتش دحثی ےک 

 رتہمج زگہتش دحثی ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 زنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثی

     216    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلي، ابو ًاػ٥، ًث٤ا٪ ب٩ ٣زة، ٗاس٥، حرضت رآٍ ب٩ خسیخ :  راوی

ا َ٘ ِٟ ُِٟ  ا َ ا٢َ َسأ َٗ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ ٣ُزََّة  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَأػ٥ٕ  ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٤ُِٟزَ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ ا ٩ًَِ ٔس٥َ  َث  ََٓحسَّ ًَٔة  اَر

ا٢َ  َٗ ٤ُِٟزَاب٨ََٔة  ٠َةٔ َوا َٗ ٤َُِٟحا ٩ًَِ ا ٥َ ٧ََهي  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٔ ی َرآ ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ٣َزَّّة أُِخَ  أَبُو 

 اتی ےہ ہک احمہلق افر زماہنب ےس عنم رفامای۔رمعف نب یلع، اوب اعمص، امثعؿ نب رمة، اقمس، رضحت راعف نب دخجی ےس رف

 رمعف نب یلع، اوب اعمص، امثعؿ نب رمة، اقمس، رضحت راعف نب دخجی :  رافی

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثیزنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ 
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 ٤ًزو ب٩ ًلي، ابوًاػ٥، حرضت ًث٤ا٪ ب٩ ٣زة :  راوی

 ِٟ َ ا٢َ َسأ َٗ ٩ًَِ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ ٣ُزََّة  ًَأػ٥ٕ  ا٢َ أَبُو  َٗ ا٢َ  َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ٍُ ب٩ُِ أَِخبََر٧َا  ٔ ا٢َ َرآ َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ أئ اِْلَِرٔق  ٩ًَِ َٔکَ أس٥َ  َ٘ ِٟ ُ  ا

ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ًَلَي َس  َٕ أئ اِْلَِرٔق َواِخُت٠ٔ ٩ًَِ َٔکَ ٥َ ٧ََهي 
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   ٤َُِٟشیَّٔب ٓٔیطٔ َخٔسیٕخ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

ےہ ہک ںیم ےن رضحت اقمس ےس درایتف ای ہک زنیم وک ارجت رپ دانی اسیک  رمعف نب یلع، اوباعمص، رضحت امثعؿ نب رمة ےس رفاتی

 ےہ؟ وت اوہنں ےن اہک ہک رضحت راعف نب دخجی ےن رفامای ہک آرضحنت ےن زنیم ارجت رپ دےنی یک اممتعن رفامیئ۔

 رمعف نب یلع، اوباعمص، رضحت امثعؿ نب رمة :  رافی

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



 

 

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 زنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثی
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  ٛہ حرضت ابو جٌرف خلَّم ٛہ جص لا ٧ا٦ ٤ًیر ب٩ یزیس٣ح٤س ب٩ ٣ثىٰي، حرضت یحٌي سے روای  ےہ :  راوی

 ٔ َِٟدِلَّٔمِّ َواِس٤ُُط ٤ًَُیِرُ ب٩ُِ َیز رَفٕ ا ٌِ ٩ًَِ أَبٔي َج ث٨ََا َیِحٌَي  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا ٔلَي أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٟطُ إ ًََّمِّ َوََُُل٣ّا  ا٢َ أَِرَس٠َىٔي  َٗ یَس 

٤َُِٟشیَّٔب أَِس  ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ َحٔسیَس ٔ ٩ًَِ َرآ طُ  َِ َّي ب٠ََ ا٢َ لَاَ٪ اب٩ُِ ٤ًََُز  َا یَزَی بَٔضا بَأِّسا َحً َ٘ َٓ ًَةٔ  ٤ُِٟزَاَر ٩ًَِ ا ْث أَُٟطُ 

ا٢َ ٣َا أَحِ  َ٘ َٓ ا  ًّ أَی َزِر ٥َ بَىٔي َحارٔثََة ََفَ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٍْ أَتَي ا٨َّٟٔييُّ َػل ٔ ا٢َ َرآ َ٘ َٓ ٠ََ٘ٔیُط  ٕ َش َٓ َِٟیَص ُٟٔوَضیِر اُٟوا  َ٘ َٓ  ٕ ََ ُهَضیِر ٩َ َزِر

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ َضا  ًَ ٨َُّٜٔط أَِزَر اُٟوا بَلَي َوَل َٗ  ٕ َِٟیَص أَِرُق ُهَضیِر ا٢َ أَ َ٘ َِٟیطٔ َٓ ٔ ٥ًَُِٜ َوُرزُّوا إ ٥َ ُخُذوا َزِر

٨ًََا َوَر  أََخِذ٧َا َزِر َٓ ا٢َ  َٗ َتُط  َ٘ َٔ ٠ًََِیطٔ ٓٔیطٔ َن  َٕ ٔ ٌٔیٕس َواِخُت٠ ٩ًَِ َس ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ُٚ ب٩ُِ  َتطُ َوَرَواُظ كَارٔ َ٘ َٔ َِٟیطٔ َن ٔ  َزِز٧َا إ

دمحم نب ٰینثم، رضحت ییحی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوب رفعج یمطخ ہک سج اک انؾ ریمع نب زیدی ےہ فہ لقن رفامےت ےھت ہک ھجم وک ریمے 

 اکی ڑلاک یھب  اجیھ۔  اہک فہ افر ںیم رضحت دیعس نب بیسم ےس زمارتع اک ہلئسم درایتف رک ےک آںیئ اچچ ےن  اجیھ افر ریمے اسھت

بیسم ےن رفامای ہک رضحت انب  انچہچن فہ ڑلاک افر مہ دفونں رضحت دیعس نب بیسم یک دختم ںیم احرض وہےئ وت رضحت دیعس نب

 رھپ اؿ وک رضحت راعف نب دخجی یک دحثی پ یچن رھپ اوہنں ےن رضحت راعف رمع یتیھک رکےن ںیم یسک مسق اک وکیئ رحج ںیہن ےتھجمس ےھت

نب دخجی ےس الماقت رفامیئ۔ اس ےک دعب رضحت راعف نب دخجی ےن ایبؿ رفامای ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی رفز ہلیبق 

داھکی افر رفامای ای دمعہ ریہظ اک تیھک ےہ؟ گووگں ےن ینب احرہث ےک اپس رشتفی الےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی تیھک 

رعض ای ہی تیھک ریہظ اک ںیہن ےہ نکیل اس تیھک ںیم ریہظ ےن یتیھک یک ےہ۔ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ای ہی تیھک 

۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی ابت ریہظ اک ںیہن ےہ۔ گووگں ےن رھپ رعض ای اہں ریہظ اک ںیہن ےہ نکیل اس ےن یتیھک یک ےہ

 ےل نس رک رفامای مت گوگ اینپ یتیھک وک ےل گو افر  و ھچک اس اک رخہچ وہا ےہ فہ اس وک دے دف۔ رافی اتہک ےہ ہک مہ گووگں ےن اینپ یتیھک وک

 ایل افر  و ھچک اؿ اک رخہچ وہا اھت فہ مہ ےن اؿ وک ادا رک دای۔

 ت ییحی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوب رفعج یمطخ ہک سج اک انؾ ریمع نب زیدیدمحم نب ٰینثم، رضح :  رافی

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 دثیزنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااح
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 ٗتیبہ، ابوا احوؾ، حرضت كارٚ ےن حرضت سٌیس ب٩ ٣شیب :  راوی

ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسی ٔ ٩ًَِ َرآ ٔب  ٤َُِٟشیَّ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس  ٕٚ ٩ًَِ كَارٔ ث٨ََا أَبُو اِْلَِحَؤؾ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ا٢َ أَِخبََر٧َا  َٗ ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ  ٕخ 

ُط أَِرْق  َٟ َُ ثَََلثَْة َرُج١ْ  ٤ََّا َیزَِر ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٤ُِٟزَاب٨ََٔة َو ٠َٔة َوا َٗ ٤َُِٟحا ٩ًَِ ا  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ُضَو یَزَِرًَُضا أَِو َرُج١ْ ٨٣َُٔح أَِرّؿا  َػل َٓ

َُ ٣َا ٨٣َُٔح أَِو َرُج١ْ اِسَتَِکَی أَِرّؿا بَٔذ  ُضَو َیزَِر َٓ ١َ ٌَ ٢َ َوَج ِٟکَََل٦َ اِْلَوَّ َٓأَِرَس١َ ا  ٕٚ ٩ًَِ كَارٔ ائٔی١ُ  زَُظ إرِٔسَ ٕة ٣َیَّ َـّ ٔ َصٕب أَِو ٓ

ٌٔیسٕ  ِو٢ٔ َس َٗ  اِْلَخٔیَر ٩ِ٣ٔ 

ہبیتق، اوباالوحص، رضحت سارؼ ےن رضحت دیعس نب بیسم ےس افر اوہنں ےن رضحت راعف نب دخجی ےس رفاتی یک ےہ ہک 

فہ صخش  7 فملس ےن احمہلق زماہنب یک اممتعن اراشد رفامیئ افر رفامای نیت صخش یہ یتیھک رک  ےتک ںیہ ربمروسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

فہ صخش ہک سج ےن زنیم وک  3فہ صخش سج وک ہک ااسحؿ ےک وطر رہ یتیھک اک اہک اجےئ ربم 5سج یک زنیم وہ ینعی زنیم اک امکل وہ ربم

رپ ایل وہ۔ رضحت اامؾ اسنیئ رفامےت ںیہ ہک )رافی( ارسالیئ ےن اس رفاتی وک دحیلعہ ای وسےن ای ہادنی ےک وعض رکاہی ای ارجت 

سارؼ ےس نس رک۔ رملس اہک ےلہپ الکؾ وک افر آرخی فاےل الکؾ ےک ابرے ںیم رفامای ہک ہی رضحت دیعس نب بیسم اک اراشد رگایم ےہ 

 افر ہی دحثی ںیہن ےہ۔

 ےن رضحت دیعس نب بیسمہبیتق، اوباالوحص، رضحت سارؼ  :  رافی

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 زنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثی
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 اح٤س ب٩ س٠امی٪، ًبیساهَّلل ب٩ ٣وسٰي، حرضت ارسائی١ ےن حرضت كارٚ سے اور كارٚ :  راوی

٩ًَِ كَارٔ ائٔی١ُ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا إرِٔسَ َٗ ث٨ََا ًُبَِیُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٣ُوَسي  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ا٢َ ٧ََهي َرُس أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ َٗ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس و٢ُ ٕٚ 

ِورٔیُّ 
َیاُ٪ اٟثَّ ِٔ ُظ ٧َِحَوُظ َرَواُظ ُس ََٓذََکَ ٌٔیْس  ا٢َ َس َٗ ٠َٔة  َٗ ٤َُِٟحا ٩ًَِ ا  ٥َ

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٕٚ اهَّللٔ َػل ٩ًَِ كَارٔ   

ادمح نب امیلسؿ، دیبع اہلل نب ومیس، رضحت ارسالیئ ےن رضحت سارؼ ےس افر سارؼ ےن رضحت دیعس نب بیسم ےس رفاتی یک 

 آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن احمہلق ےس عنم رفامای ایس رطح رضحت دیعس نب بیسم ےن لقن رفامای۔ ےہ ہک

 ادمح نب امیلسؿ، دیبعاہلل نب ومٰیس، رضحت ارسالیئ ےن رضحت سارؼ ےس افر سارؼ :  رافی

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



 

 

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 زنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثی
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 ٣ح٤س ب٩ ًلي ب٩ ٣ی٤و٪، ٣ح٤س، حرضت سٔیا٪ ثوری، حرضت كارٚ :  راوی

ٌٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ُ  َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕٚ ٩ًَِ كَارٔ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ْس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ َوصَُو اب٩ُِ ٣َِی٤ُوٕ٪  یَس ب٩َِ ُس ب٩ُِ 

ا ـَ بََتَضا أَِو ٨ِ٣َٔحٕة أَِو أَِرٕق بَِی َٗ َُیِرُ ثَََلٕث أَِرٕق ی٠٤َُِٔک َر  ََ و٢ُ  َا ُشِؼ٠ُٔح اٟزَِّر ُ٘ ٤َُِٟشیَّٔب َش ٕة ا َـّ ٔ َئ َشِشَتأِٔجزَُصا بَٔذَصٕب أَِو ٓ

أَِرَس٠َطُ  َٓ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس  ٢َ ِٟکَََل٦َ اِْلَوَّ  َوَرَوی اٟزُّصِزٔیُّ ا

دمحم نب یلع نب ومیمؿ، دمحم، رضحت ایفسؿ وثری، رضحت سارؼ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت سارؼ رفامےت ےھت ہک ںیم ےن 

( 7ہک نیت آدویمں ےک العفہ یسک دفرسے ےک فاےطس یتیھک رکان انمبس ںیہن ےہ۔ ) رضحت دیعس نب بیسم ےس ہک ۔ فہ رفامےت ےھت

( اس صخش وک سج وک زنیم ںیم یتیھک رک ےن ےک فاےطس وطبر ااسحؿ فہ زنیم ریغب یسک تمیق ےک دی یئگ وہ۔ رسیتے اس 5امکل وک )

ےک وعض( رضحت زرہی ےن ےلہپ الکؾ وک رضحت صخش وک ہک سج ےن وکیئ دیماؿ رکاہی رپ ایل وہ وسےن ہادنی ےک وعض )ای رمق 

دیعس نب بیسم ےس رفاتی ای افر رضحت احرث ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اقمس ےس ہک  افر اوہنں ےن امکل ےس افر رضحت 

امکل ےن انب اہشب ےس افر رضحت انب اہشب ےن رضحت دیعس ےس افر رضحت دیعس نب بیسم رفامےت ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص 

 فآہل فملس ےن عیب احمہلق ےس عنم رفامای افر اس وک رفاتی ای دمحم نب دبعارلنمح نب ن ہبی ےن دیعس نب بیسم ےس۔ رضحت اہلل ہیلع

 دیعس نب بیسم ےن رفامای رضحت دعس نب ایب فاقص ےس۔

 دمحم نب یلع نب ومیمؿ، دمحم، رضحت ایفسؿ وثری، رضحت سارؼ :  رافی

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 زنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثی
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 ب٩ طہاب، حرضت سٌیس ب٩ ٣شیبحارث ب٩ ٣شٜین، اب٩ ٗاس٥، ا :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ثَىٔي ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا  ٍُ ٠َِیطٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔیٕن ِٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ا٢َ ا ٌٔیٔس ب٩ِٔ  َٗ ٩ًَِ َس ٔطَضإب 

 ًَ ٥َ ٧ََهي  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٤َُِٟشیَّٔب أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َٟبٔیَبَة ا ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اب٩ِٔ  ُس ب٩ُِ  ٤ُِٟزَاب٨ََٔة َوَرَواُظ ٣َُح٤َّ ٠َٔة َوا َٗ ٤َُِٟحا ٩ِ ا



 

 

إؾ  َّٗ ٔس ب٩ِٔ أَبٔي َو ٌِ ٩ًَِ َس ا٢َ  َ٘ َٓ ٤َُِٟشیَّٔب  ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ َس

 فآہل فملس ےن احمہلق احرث نب نیکسم، انب اقمس، انب اہشب، رضحت دیعس نب بیسم لقن رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 افر زماہنب ےس عنم رفامای۔ دمحم نب دبعارلنمح ن ہبی اےس دیعس نب بیسم ےس دعس نب ایب فاقص ےک وحاہل ےس لقن رکےت ںیہ۔

 احرث نب نیکسم، انب اقمس، انب اہشب، رضحت دیعس نب بیسم :  رافی

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 زنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثی
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 اٟزح٤ا٪، حرضت سٌیس ب٩ ٣شیبًبیساهَّلل ب٩ سٌس ب٩ ابزاہی٥، ٣ح٤س ب٩ ًَک٣ة، ٣ح٤س ب٩ ًبس :  راوی

ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ًََّمِّ  ثَىٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ سٔ ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٌِ ًَِبسٔ  أَِخبََر٧َا ًُبَِیُس اهَّللٔ ب٩ُِ َس ٩ًَِ ٣َُح٤َّسٔ ب٩ِٔ  ٣ََة  ًَِٔکٔ

٩ًَِ َس  ٤َُِٟشیَّٔب  ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس َٟبٔیَبَة  َٔ یَُِکُوَ٪ فٔي َز٣َأ٪ َرُسو٢ٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اب٩ِٔ  ٤َِٟزَارٔ ا٢َ لَاَ٪ أَِػَحاُب ا َٗ إؾ 
َّٗ ٔس ب٩ِٔ أَبٔي َو ٌِ

ََٓحاُؤا َرُسو٢َ اهَّللٔ  َٔ ائي ٩ِ٣ٔ اٟزَِّر ًَلَي اٟشَّ ُض٥ِ ب٤َٔا یَُٜوُ٪  ًَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َزَارٔ َّي اهَّللُ  َٓاِخ اهَّللٔ َػل ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  َتَؼ٤ُوا  َػل

وا بٔاٟذَّ  ا٢َ أََِکُ َٗ ٥َ أَِ٪ یَُِکُوا بَٔذَٟٔک َو
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٨ََضاص٥ُِ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٓ ٔف َذَٟٔک  ٌِ ِس َرَوی َصَذا فٔي َب َٗ ٔة َو َـّ ٔٔ ِٟ َصٔب َوا

٩ًَِ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ ٤ًُُو٣َتٔطٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ َرآ  ٪ُ َِٟحٔسیَث ُس٠َامِیَ  ا

، دمحم نب دبعارلنمح ، رضحت دیعس نب بیسم ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دعس نب ایب  دیبع اہلل

 

نب دعس نب اربامیہ، دمحم نب رکعمة

فاقص ےن اہک ہک یتیھک رکےن فاےل گوگ اےنپ وتیھکں وک دہع وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ارجت رپ دای رکےت ےھت۔ اس اانج افر 

ے رپ اتلکن رھپ فہ رضحات روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ افر اؿ ہلغ ےک وعض  و ہک انویلں ےک انکر

گووگں ےن اس زنیم ےک ضعب دقمامت ںیم ڑگھجا ای اھت رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک ارجت رپ دےنی 

 وسےن ہادنی ےک وعض( ای رکف۔ اس دحثی وک رفاتی ای رضحت امیلسؿ ےس عنم ای افر رفامای مت ہی اعمہلم دقن رمق ےک وعض )ای دقن

 ےن رضحت راعف نب دخجی ےس افر اوہنں ےن یسک دفرسے صخش ےس  و ہک اؿ ےک اچچؤں ںیم ےس ےھت۔

، دمحم نب دبعارل ،نؿ، رضحت دیعس نب بیسم :  رافی

 

 دیبعاہلل نب دعس نب اربامیہ، دمحم نب رکعمة

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 زنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثی
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 اب٩ ٠ًیہ، ایوب شٌلي ب٩ حٜی٥، س٠امی٪ ب٩ ششار، حرضت رآٍ ب٩ خسیخ زیاز ب٩ ایوب، :  راوی

 ٩ًَِ ٜٔی٥ٕ  لَي ب٩ِٔ َح ٌِ ٩ًَِ َش ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا أَیُّوُب  َٗ َة  ث٨ََا اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٍٔ ب٩ِٔ أَِخبََرنٔي زٔیَازُ ب٩ُِ أَیُّوَب  ٔ ٩ًَِ َرآ َ٪ ب٩ِٔ َشَشإر  ُس٠َامِیَ

٨َّا ٧ُحَ  ُٛ ا٢َ  َٗ ٍٔ َواٟلَّ َخٔسیٕخ  ٠ُٔث َواٟزُّبُ یَضا بٔاٟثُّ ٨َُِکٔ َٓ  ٥َ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ًَِضٔس َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ًَلَي  ا٦ٔ ا١ُٔٗ بٔاِْلَِرٔق  ٌَ

 ًَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ ٧ََضانٔي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ََٓحاَئ َذاَت یَِو٦ٕ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ٤ًُُو٣ًَٔي  ٤َُِٟشَّمَّ  ا ا ٌّ ٔ ٨ََٟا ٧َآ ٕ لَاَ٪  ٩ِ أ٣َِز

ٍٔ َو  ٠ُٔث َواٟزُّبُ یََضا بٔاٟثُّ ٨ََٟا ٧ََضا٧َا أَِ٪ ٧َُحا١َٔٗ بٔاِْلَِرٔق َو٧َُِکٔ  ٍُ َٔ ٤َُِٟشَّمَّ َوأ٣َََز َربَّ اِْلَِرٔق َوكََوأًَیُة اهَّللٔ َوَرُسؤٟطٔ أَِن ا٦ٔ ا ٌَ اٟلَّ

ائَضَ  َظ َٔکَ ًََضا َوََکٔ ًََضا أَِو یُزِرٔ لَيأَِ٪ َیزَِر ٌِ طُ ٩ِ٣ٔ َش ٌِ ٥ِ َشِش٤َ َٟ  ا َو٣َا ٔسَوی َذَٟٔک أَیُّوُب 

زاید نب اویب، انب ہیلع، اویب یلعی نب میکح، امیلسؿ نب ک ار، رضحت راعف نب دخجی ےس رفاتی ےہ ہک مہ گوگ روسؽ رکمی یلص 

یئ ےک وعض رکاہی افر ارجت رپ دای رکےت ےھت ای اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم یتیھک رففتخ ای رکےت ےھت افر مہ گوگ اہتیئ ای وچاھت

رقمرہ اھکےن رپ ارجت دای رکےت ےھت انچہچن اکی دؿ ریمے اچچؤں ںیم ےس اکی صخش احرض وہا افر رعض رکےن اگل ہک ھجم وک 

رے ےیل دخا افر اس ےک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی اک ا اکؾ ےس عنم رفامای ہک  و اکؾ مہ گووگں ےک عفن اک اھت افر امہ

ل رکےن
ذق
 روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رفامربنداری زایدہ عفن شخب ےہ افر مہ گووگں وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای 

 دےنی ےس عنم رفامای ےس افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ وک اہتیئ وچاھتیئ اٹبیئ رکاہی دےنی ےس عنم رفامای افر رقمر اھکےن رپ یھب

افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زنیم فاےل وک مکح رفامای ہک فہ وخد یتیھک رکے ای دفرسے ےس یتیھک رکاےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس ےن اٹبیئ رک ےن وک ربا اھجمس افر  و اس ےک العفہ وصرت وہں اؿ ےس یھب عنم رفامای ےہ۔

 ، انب ہیلع، اویب یلعی نب میکح، امیلسؿ نب ک ار، رضحت راعف نب دخجیزاید نب اویب :  رافی

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 زنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثی
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 تزج٤ہ سابٙ ٣یں گزر ذکا۔ :  راوی

 َٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَیُّوَب  اْز  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ًُبَِیٕس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ یَّا ب٩ُِ َیِحٌَي  ٔ أَِخبََرنٔي َزََکٔ ٜٔی٥ٕ إ لَي ب٩ُِ َح ٌِ ٔلَيَّ َش ِّي َتَب إ ن



 

 

٠ُٔث  یَضا بٔاٟثُّ ٨َّا ٧َُحا١ُٔٗ اِْلَِرَق ٧َُِکٔ ُٛ ا٢َ  َٗ ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ  ٔ ٩ًَِ َرآ ُث  َ٪ ب٩َِ َشَشإر یَُحسِّ ُ  ُس٠َامِیَ ٌِ ا٦ٔ  َس٤ٔ ٌَ ٍٔ َواٟلَّ ُ َواٟزُّب

ٜٔی٥ٕ  لَي ب٩ِٔ َح ٌِ ٩ًَِ َش ٌٔیْس  ٤َُِٟشَّمَّ َرَواُظ َس  ا

 رتہمج اسقب ںیم زگر اکچ۔

 زگر اکچ۔ رتہمج اسقب ںیم :  رافی

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 زنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثی
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 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس ب٩ حارث، سٌیس، شٌلي ب٩ حٜی٥، حرضت س٠امی٪ ب٩ ششار :  راوی

٩ًَِ ُس  ٜٔی٥ٕ  لَي ب٩ِٔ َح ٌِ ٩ًَِ َش ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس َِٟحارٔٔث  ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش َ٪ ب٩ِٔ َشَشإر أَ٪َّ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ ٠َامِیَ

ٍَ ب٩َِ  ٔ َف ٤ًُُو٣َتٔ َرآ ٌِ ٥َ أَ٪َّ َب ًَ زَ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ًَِضسٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ًَلَي  ٨َّا ٧َُحا١ُٔٗ  ُٛ ا٢َ  َٗ ا٢َ ٧ََضانٔي َخٔسیٕخ  َ٘ َٓ طٔ أََتاُظ 

ا َوكََوأًَیُة اهَّللٔ ٌّ ٔ ٨ََٟا ٧َآ ٕ لَاَ٪  ٩ًَِ أ٣َِز  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ  َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨َ٠ُِٗا َو٣َا َذاَ   ٨ََٟا   ٍُ َٔ َوَرُسؤٟطٔ أَِن

ًَِضا أََخاُظ َو َا یُکَارٔیضَ  ًَِضا أَِو ُٟٔیزِرٔ ٠َِیزَِر َٓ ُط أَِرْق  َٟ ٥َ ٩ِ٣َ لَا٧َِ   ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٦ٕ ٣َُشَّمًّ اهَّللٔ َػل ٌَ ٍٕ َو َا كَ ا بُٔث٠ُٕث َو َا ُربُ

َة فٔي رَٔوایَتٔطٔ َرَواُظ َح٨َِو  ٌَ ًَلَي َربٔی  َٕ اِخَت٠َ َٓ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ َرآ ِیٕص  َٗ  ٠َُة ب٩ُِ 

اامسلیع نب دوعسد، اخدل نب احرث، دیعس، یلعی نب میکح، رضحت امیلسؿ نب ک ار ےس رفاتی ےہ ہک رضحت راعف نب دخجی ےن 

 وعض رففتخ رک دای رکےت ےھت وت اکی رفز امہرے اچچؤں رفامای دفر وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم مہ گوگ یتیھک وک اانج افر ہلغ ےک

 اکؾ رکےن ےس عنم رفامای ےہ 

 
 

ںیم ےس اکی اچچ ریمے اپس آای افر فہ ےنہک اگل ہک ھجم وک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عفن ب

ےہ مہ گووگں ےک فاےطس رضحت راعف نب دخجی افر دخا افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رفامربنداری تہب زایدہ عفن شخب 

رفامےت ںیہ ہک مہ ےن رعض ای فہ وکؿ یس شء ےہ وت اس ےن اہک ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج صخش 

 رکے افر رکاہی افر ارجت ےک اپس زنیم وہ وت اس وک ہاےیہ ہک فہ وخد اس ںیم یتیھک رکے ای اس اک املسمؿ اھبیئ اہتیئ وچاھتیئ رپ یتیھک

 ہن دای رکے افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہلغ ےل رک رکاہی رپ دےنی ےس عنم رفامای۔

 اامسلیع نب دوعسد، اخدل نب احرث، دیعس، یلعی نب میکح، رضحت امیلسؿ نب ک ار :  رافی

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

  



 

 

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 زنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثی
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اٟزح٩٤، ح٨و٠ہ ب٩ ٗیص، حرضت رآٍ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ٣بار ، ححین ب٩ ٣ثىٰي، ٟیث ربیٌة ب٩ ابي ًبس :  راوی

 خسیخ

ث٨ََا ا٠َّٟ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟثىَّي  ث٨ََا حَُحیُِن ب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟباَرٔ   ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ا ُس ب٩ُِ  ًَبِسٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َة ب٩ِٔ أَبٔي  ٌَ ٩ًَِ َربٔی ِیُث 

 ٍٔ ٔ ٩ًَِ َرآ ِیٕص  َٗ ٩ًَِ َح٨َِو٠ََة ب٩ِٔ  ِضٔس َرُسو٢ٔ اهَّللٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ًَلَي  ُض٥ِ لَا٧ُوا یَُِکُوَ٪ اِْلَِرَق 
َّ ًََّمِّ أ٧َ ثَىٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ 

 َٓ َٔ َشِشَتِثىٔي َػاحُٔب اِْلَِرٔق  أئ َوَطِیٕئ ٩ِ٣ٔ اٟزَِّر ٌَ ًَلَي اِْلَِربٔ ٥َ ب٤َٔا ی٨َِبُُ   ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َّي اهَّللُ ٨ََضا٧َا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػ َػل ل

َِٟیَص بٔضَ   ٍْ ٔ ا٢َ َرآ َ٘ َٓ ِرَص٥ٔ  ی٨َارٔ َواٟسِّ اُؤَصا بٔاٟسِّ َٕ َٔکَ َِٜی َٓ  ٍٕ ٔ ٠ُِ  َٟٔزآ ُ٘ َٓ ٩ًَِ َذَٟٔک   ٥َ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ِرص٥َٔ ًَ ی٨َارٔ َواٟسِّ ا بَأِْض بٔاٟسِّ

ُط اِْلَِوَزاعٔيُّ  َٔ َٟ  َخا

 نب 

 

ئعة  ی
 نب ٰینثم، ثیل رب

 

ں
ئ
ج ت
د

ایب دبعارلنمح، ہلظنح نب سیق، رضحت راعف نب دخجی ےس رفاتی ےہ ہک دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، 

ھجم وک ریمے اچچ ےن دحثی لقن رفامیئ افر اہک ہک مہ گوگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم زنیم وک رکاہی افر ارجت 

اےل یک وہیت یھت رھپ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ دای رکےت ےھت۔ اس دیپافار ےک دبہل ںیم  و ہک انویلں رپ وہ  و ہک زنیم ف

ےن عنم رفامای زنیم وک رکاہی رپ دےنی ےس۔ رضحت راعف نب دخجی ےس اؿ ےک اشرگد ےن درایتف ای دقنی ےس رکاہی رپ انیل اسیک ےہ؟ 

  دےنی ںیم۔وت اوہنں ےن  واب دای ہک اس ںیم یسک مسق اک وکیئ رحج ںیہن ےہ دانیر افر درمہ ےس رکاہی رپ

 نب ایب دبعارلنمح، ہلظنح نب سیق، رضحت راعف نب دخجی :  رافی

 

ئعة  ی
 نب ٰینثم، ثیل رب

 

ں
ئ
ج ت
د

 دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، 

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثی زنیم وک اہتیئ ای
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 ٣ِیرة ب٩ ًبساٟزح٩٤، ًیسٰي ب٩ یو٧ص، اوزاعي، ربیٌہ ب٩ ابي ًبساٟزح٤ا٪، حرضت ح٨و٠ہ ب٩ ٗیص انؼاری :  راوی

ًَِبسٔ  ٤ُِِٟٔیَرةُ ب٩ُِ  ًَِبٔس اٟزَّ  أَِخبََرنٔي ا َة ب٩ِٔ أَبٔي  ٌَ ٩ًَِ َربٔی ث٨ََا اِْلَِوَزاعٔيُّ 
ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ًٔیَسي صَُو اب٩ُِ یُو٧َُص  ا٢َ َحسَّ َٗ ِح٩ٔ٤َ اٟزَِّح٩ٔ٤َ 

 ِٟ ی٨َارٔ َوا أئ اِْلَِرٔق بٔاٟسِّ ٩ًَِ َٔکَ ٍَ ب٩َِ َخٔسیٕخ  ٔ ُِٟ  َرآ
َ ا٢َ َسأ َٗ ِیٕص اِْلَِنَؼارٔیِّ  َٗ ا٢َ  َا بَأَِض ٩ًَِ َح٨َِو٠ََة ب٩ِٔ  َ٘ َٓ  ٔٚ َورٔ



 

 

٤َِٟاذٔیَ  ًَلَي ا أجزُوَ٪  َْ ٥َ یُ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ِضٔس َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ًَ ًَلَي  ٤ََّا لَاَ٪ ا٨َّٟاُض  َیِش٥ُ٠َ بَٔذَٟٔک إ٧ٔ َٓ َِٟحَساو٢ٔٔ  َبا٢ٔ ا ِٗ ا٧َأت َوأَ

 ٥ِ٠َ َٓ ٤ُوْ٪  َصَذا َویَِض٠ُٔک َصَذا َوَشِش٥ُ٠َ صََذا َویَِض٠ُٔک َصَذا  ـِ ٠ُو٦ْ ٣َ ٌِ ا َطِیْئ ٣َ أ٣ََّ َٓ ٨ُِط  ًَ ٠ََٓٔذَٟٔک ُزٔجَز  اْئ إ ٔاَّ َصَذا  ی٩َُِٜ ٨٠َّٟٔأض َٔکَ

ٔوطٔ  ِٔ َٟ ُط فٔي  َٔ َٟ ٔ َوَخا ًَلَي إِٔس٨َازٔظ ُط ٣َأُٟک ب٩ُِ أ٧ََٕص  َ٘ َٓ ََل بَأَِض بٔطٔ َوا َٓ 

 ، رضحت ہلظنح نب سیق ااصنری ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ریغمة نب دبعارلنمح، ٰیسیع نب ویسن، افزایع، رہعیب نب ایب دبعارلنمح

رضحت راعف نب دخجی ےس درایتف ای ہک ای زنیم وک ارجت رپ دانی دانیر ہادنی ای دقن رمق ےک وعض اجزئ ےہ؟ اس رپ رضحت راعف نب 

دای رکےت ےھت  و ہک اپین ےک ےنہب یک  دخجی ےن رفامای ہک دہع وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم وت گوگ زنیم وک اس دیپافار ےک وعض

 ہگج یک وہگجں رپ وہیت یھت رھپ یھبک فاہں رپ دیپافار وہیت افر یھبک فہ دفرسی ہگج وہیت اس ہگج ہن وہیت نکیل گووگں اک یہی ہصح اھت اس

اس ںیم یسک مسق اک وکیئ رحج  فہج ےس اس یک اممتعن وہیئ افر ارگ رکاہی ےک وعض وکیئ زیچ رقمر وہ ہک سج اک وکیئ صخش ذہم دار وہ وت

 ںیہن ےہ۔

 ریغمة نب دبعارلنمح، ٰیسیع نب ویسن، افزایع، رہعیب نب ایب دبعارل ،نؿ، رضحت ہلظنح نب سیق ااصنری :  رافی

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 زنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثی
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 ٤ًزو ب٩ ًلي، یحٌي، ٣اٟک، ربیٌہ، ح٨و٠ہ ب٩ ٗیص، حرضت رآٍ ب٩ خسیخ :  راوی

ث٨ََ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٍَ ب٩َِ أَِخبََر٧َا  ٔ ُِٟ  َرآ َ ا٢َ َسأ َٗ ِیٕص  َٗ ٩ًَِ َح٨َِو٠ََة ب٩ِٔ  َة  ٌَ ٩ًَِ َربٔی ث٨ََا ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ ا َیِحٌَي 

  ُ٠ُِٗ أئ اِْلَِرٔق  ٩ًَِ َٔکَ  ٥َ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ أئ اِْلَِرٔق  ٩ًَِ َٔکَ َٗ َخٔسیٕخ   ٔٚ َِٟورٔ َصٔب َوا ا٢َ بٔاٟذَّ

ِورٔیُّ 
َیاُ٪ اٟثَّ ِٔ ََل بَأَِض َرَواُظ ُس َٓ ُة  َـّ ٔٔ ِٟ َصُب َوا ا اٟذَّ أ٣ََّ َٓ ُد ٨ِ٣َٔضا  ٨ًََِضا ب٤َٔا یََِخُ ٤ََّا ٧ََهي  ٥ِ   َا إ٧ٔ َٟ َة َو ٌَ ٩ًَِ َربٔی ٨ُِط  ًَ َرضَٔي اهَّللُ 

طُ  ٌِ َٓ  َیزِ

تی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رمعف نب یلع، ییحی، امکل، رہعیب، ہلظنح نب سیق، رضحت راعف نب دخجی ےس رفا

ےن زنیم وک ارجت رپ دےنی ےس عنم رفامای رضحت راعف نب دخجی ےک اشرگد ےن درایتف ای ہک زنیم وک وسےن ہادنی ےک اسھت رکاہی 

رکاہی ےک وعض دانی عنم ےہ  رپ دےنی ےس قلعتم ای مکح ےہ؟ رضحت راعف نب دخجی ےن رفامای  و اایشء زنیم ےس دیپا وہیت ںیہ اؿ وک

 افر وسےن ہادنی ےک اسھت دانی اس ںیم یسک مسق اک وکیئ رحج ںیہن ےہ۔



 

 

 رمعف نب یلع، ییحی، امکل، رہعیب، ہلظنح نب سیق، رضحت راعف نب دخجی :  رافی

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 زنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثی
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 ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ٣بار ، وٛیٍ، سٔیا٪، ربیٌہ ب٩ ابي ًبساٟزح٤ا٪، حرضت ح٨و٠ہ ب٩ ٗیص انؼاری :  راوی

َة ب٩ِٔ أَبٔي ٌَ ٩ًَِ َربٔی َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ٩ًَِ َوٛٔی ٤َُِٟباَرٔ   ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ا ًَ ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ َح٨َِو٠ََة ب٩ِٔ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ 

َصٔب  أئ بٔاٟذَّ ـَ ِٟبَِی أئ اِْلَِرٔق ا ٩ًَِ َٔکَ ٍَ ب٩َِ َخٔسیٕخ  ٔ ُِٟ  َرآ
َ ا٢َ َسأ َٗ ِیٕص  ُق  َٗ ا٢َ َحََل٢ْ  َا بَأَِض بٔطٔ َذَٟٔک ََفِ َ٘ َٓ ٔة 

َـّ ٔٔ ِٟ َوا

ةَ  ٌَ ٩ًَِ َربٔی ٤َا َرَواُظ ٣َأْٟک  َٛ ُط  ٌَ َٓ ِیٕص َوَر َٗ ٩ًَِ َح٨َِو٠ََة ب٩ِٔ  ٌٔیٕس   اِْلَِرٔق َرَواُظ َیِحٌَي ب٩ُِ َس

 ااصنری ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، فعیک، ایفسؿ، رہعیب نب ایب دبعارلنمح ، رضحت ہلظنح نب سیق

رضحت راعف نب دخجی ےس وسےن ہادنی ےک دبہل ںیم زنیم وک ) و ہک اصػ( دیماؿ یک لکش ںیم وہ اس ےک ابرے ںیم درایتف ای 

انی وت اوہنں ےن رفامای ہی الحؽ افر درتس ےہ ہادنی ای وسےن ےک اسھت رکاہی رپ دانی فہ زنیم  و اصػ دیماؿ وہ اس وک رکاہی رپ د

 درتس ےہ  و ہک زنیم اک قح افر ہصح ےہ۔

 دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، فعیک، ایفسؿ، رہعیب نب ایب دبعارل ،نؿ، رضحت ہلظنح نب سیق ااصنری :  رافی

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 زنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثی
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 یحٌي ب٩ حبیب ب٩ رعبي، ح٤از ب٩ زیس، یحٌي ب٩ سٌیس، ح٨و٠ہ ب٩ ٗیص، حرضت رآٍ ب٩ خسیخ :  راوی

ٍٔ ب٩ِٔ  أَِخبََر٧َا یَِحٌَي ب٩ُِ َحبٔیٔب  ٔ ٩ًَِ َرآ ِیٕص  َٗ ٩ًَِ َح٨َِو٠ََة ب٩ِٔ  ٌٔیٕس  ٩ًَِ یَِحٌَي ب٩ِٔ َس ازٔ ب٩ِٔ َزیِٕس  ٩ًَِ َح٤َّ بٓٔيٕ فٔي َحٔسیثٔطٔ   ب٩ِٔ رَعَ

٥ِ ی٩َُِٜ َیِو٣َئٕٔذ َذصَ  َٟ أئ أَِرٔؿ٨َا َو ٩ًَِ َٔکَ  ٥َ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ ٧ََضا٧َا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ َٓکَاَ٪ اٟزَُّج١ُ  ْب َخٔسیٕخ  ْة  َـّ ٔ َو َا ٓ

ِبٔس اهَّللٔ  ًَ طُ َرَواُظ َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ  َٗ ٠ُو٣َٕة َوَسا ٌِ َبا٢ٔ َوأَِطَیاَئ ٣َ ِٗ ٍٔ َواِْلَ ًَلَي اٟزَّبٔی ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ یَُِکٔی أَِرَؿُط ب٤َٔا  ٔ ٩ًَِ َرآ ب٩ِٔ ٤ًََُز 

ًَلَي اٟزُّصِزٔیِّ ٓٔیطٔ   َٕ ٔ  َواِخُت٠



 

 

د نب زدی، ییحی نب دیعس، ہلظنح نب سیق، رضحت راعف نب دخجی ےن رفامای مہ وک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع ییحی نب بیبح نب رعیب،  ،ن

اس زامہن ںیم  فآہل فملس ےن زنیم وک رکاہی افر ارجت رپ دےنی ےس عنم رفامای افر اس زامہن ںیم گووگں ےک اپس وسان ہادنی ںیہن اھت افر

 ا اھت ہک سج زنیم ںیم یتیھک وبیئ اجای رکیت یھت رہنفں افر انویلں رپ  و اانج دیپا وہ اس ےک وعض وکیئ صخش اینپ زنیم ارجت رپ ایل رک

 افر اایشء ںیھت۔ رھپ دحثی آرخ کت ایبؿ ف لقن رفامیئ۔

 ییحی نب بیبح نب رعیب،  ،ند نب زدی، ییحی نب دیعس، ہلظنح نب سیق، رضحت راعف نب دخجی :  رافی

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 زنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثی
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 یں گزر ذکا۔تزج٤ہ حسیث سابٙ ٣ :  راوی

٩ًَِ ُجوَ  ٔس ب٩ِٔ أَِس٤َاَئ  ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ ُس ب٩ُِ َیِحٌَي ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَ٪َّ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ٣َأٟٕک  یِزَٔیَة 

ِی١ُ ب٩ُِ َخ  َ٘ طُ ًُ ٌَ ًَِبٔس اهَّللٔ َوَذََکَ ٧َِحَوُظ َتاَب  أٟسٕ َسا٥َٟٔ ب٩َِ 

 رتہمج دحثی اسقب ںیم زگر اکچ۔

 رتہمج دحثی اسقب ںیم زگر اکچ۔ :  رافی

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ااحدثی زنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم
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ًبسا٠٤ٟک ب٩ طٌیب ب٩ ٟیث ب٩ سٌس، ا٪ ٛے واٟس، ا٪ ٛے زازا، ً٘ی١ ب٩ خاٟس، اب٩ طہاب، حرضت سا٥ٟ ب٩  :  راوی

 ًبساهَّلل

ا٢َ حَ  َٗ ٕس  ٌِ ِیٔب ب٩ِٔ ا٠َِّٟیٔث ب٩ِٔ َس ٌَ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ ُط ًَِبُس ا ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِخبََر٧َا  ِی١ُ ب٩ُِ َخأٟٕس  َ٘ ا٢َ أَِخبََرنٔي ًُ َٗ ی  ٩ًَِ َجسِّ ث٨ََا أَبٔي  سَّ

طُ  َِ َّي ب٠ََ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز لَاَ٪ یَُِکٔی أَِرَؿُط َحً ًَ ِبٔس اهَّللٔ أَ٪َّ  ًَ ا٢َ أَِخبََرنٔي َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ  َٗ ٍَ ب٩َِ َخٔسیٕخ لَاَ٪ ی٨ََِهي  ٔطَضإب  ٔ أَ٪َّ َرآ

ا ٠َِیطٔ ٩ًَِ َٔکَ ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ُث  ا٢َ یَا اب٩َِ َخٔسیٕخ ٣َاَذا تَُحسِّ َ٘ َٓ ِبُس اهَّللٔ  ًَ ٠َََٓ٘ٔیطُ  أئ ٔئ اِْلَِرٔق  ٥َ فٔي َٔکَ
 َوَس٠َّ



 

 

ثَأ٪ أَصِ  ِس َطضَٔسا بَِسّرا یَُحسِّ َٗ َّ َولَا٧َا  ًََّمَّ   ُ ٌِ ِبسٔ اهَّللٔ َس٤ٔ ٌَ ٔ ٟ ٍْ ٔ ا٢َ َرآ َ٘ َٓ ٠ًََِیطٔ اِْلَِرٔق  َّي اهَّللُ  ارٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ١َ اٟسَّ

َّي اهَّللُ  ِضٔس َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ًَ ٥ُ٠ًَِ فٔي  ٨ُِ  أَ ُٛ ِس  َ٘ ٠َ َٓ ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ  َٗ أئ اِْلَِرٔق  ٩ًَِ َٔکَ ٥َ ٧ََهي 
٥َ أَ٪َّ اِْلَِرَق َوَس٠َّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

ِبُس اهَّللٔ ًَ َٓتََرَ  َٔکَ  تَُِکَی ث٥َُّ َخٔشَي  ٤ُ٠َُط  ٌِ ٥َِٟ ی٩َُِٜ َش َٔک َطِیّئا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِحَسَث فٔي ذَٟ ًَ َّي اهَّللُ  اَئ أَِ٪ یَُٜوَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

ِیُب ب٩ُِ أَبٔي َح٤ِزَةَ  ٌَ  اِْلَِرٔق أَِرَس٠َطُ ُط

اہشب، رضحت اسمل نب دبعاہلل ےس رفاتی دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل نب دعس، اؿ ےک فادل، اؿ ےک دادا، لیقع نب اخدل، انب 

ےہ ہک دبعاہلل نب رمع اینپ زنیم رکاہی رپ دای رکےت ےھت وت اؿ وک ہی االطع  یل ہک رضحت راعف نب دخجی زنیم وک ارجت رپ دےنی ےس عنم 

وک مت روسؽ رکمی یلص اہلل  رفامےت ںیہ انچہچن دبعاہلل نب رمع ےن اؿ ےس الماقت رفامیئ افر اؿ ےس اہک ہک فہ وکؿ یس دحثی ےہ ہک سج

ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت وہ زنیم وک ارجت رپ دےنی ےک ہلسلس ںیم۔ وت رضحت راعف نب دخجی ےن اہک ہک دبعاہلل نب رمع ےن 

اگوں رفامای ںیم ےن اےنپ اچچؤں ےس ہک  افر فہ دفونں زغفہ دبر ںیم رشکی رہ ےکچ ںیہ فہ ایبؿ افر لقن رکےت ےھت دحثی اےنپ رھگ ف

ےک اسےنم ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زنیم وک رکاہی رپ دےنی ےس عنم رفامای۔ انچہچن دبعاہلل نب رمع ہی ابت نس رک 

رفامےن ےگل ںیم ایھچ رطح ےس فافق وہں ہک دفر وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم زنیم رکاہی افر ارجت رپ دی اجای رکیت یھت رھپ 

رمع ڈرے اس ابت ےس افر اوہنں ےن رفامای ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ہلسلس ںیم  و رفامای ےہ ںیم اس  دبعاہلل نب

 ےس فافق ںیہن وہں اس فہج ےس زنیم وک رکاہی افر ارجت رپ دانی وھچڑ دای۔

 ، انب اہشب، رضحت اسمل نب دبعاہللدبعاکلمل نب بیعش نب ثیل نب دعس، اؿ ےک فادل، اؿ ےک دادا، لیقع نب اخدل :  رافی

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 زنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثی

     234    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ حسیث سابٙ ٣یں گزر ذکا۔ :  راوی

ا٢َ بَ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ ث٨ََا برِٔشُ ب٩ُِ ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َخأٟٔس ب٩ِٔ َخلٓٔيٕ  ٍَ ب٩َِ َخٔسیٕخ لَاَ٪ أَِخبََرنٔي ٣َُح٤َّ ٔ ٨َا أَ٪َّ َرآ َِ ٠َ

یِ  َّ٤ًَ ُث أَ٪َّ  أئ اِْلَِرٔق َرَو یَُحسِّ ٩ًَِ َٔکَ ٥َ ٧ََهي 
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  اُظ ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ طٔ َولَا٧َا یَز٥ًُُِ َطضَٔسا بَِسّرا أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

ِیطٔ  َّ٤ًَ ٥ِ یَِذَُکِ  َٟ ِیٕب َو ٌَ ٩ًَِ ُط ٌٔیٕس   َس

 رتہمج دحثی اسقب ںیم زگر اکچ۔



 

 

 ۔رتہمج دحثی اسقب ںیم زگر اکچ :  رافی

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 زنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثی

     235    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٣ِیرہ، ًث٤ا٪ ب٩ سٌیس، طٌیب، حرضت زہزی :  راوی

ا٢َ اٟزُّصِزٔیُّ  َٗ ِیٕب  ٌَ ٩ًَِ ُط ٌٔیٕس  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ُِِٟٔیَرةٔ  و٢ُ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ٣َُح٤َّسٔ ب٩ِٔ ا ُ٘ ٔب َش ٤َُِٟشیَّ  لَاَ٪ اب٩ُِ ا

أئ اِْلَِرٔق  ٥َ َِٟیَص بٔاِستَِٔکَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ُث أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٍُ ب٩ُِ َخٔسیٕخ یَُحسِّ ٔ ٚٔ بَأِْض َولَاَ٪ َرآ َِٟورٔ َصٔب َوا  بٔاٟذَّ

َِٟحارٔٔث  ی٥ٔ ب٩ُِ ا ِبُس اِلََکٔ ًَ ًَلَي إِٔرَسأٟطٔ  طُ  َ٘ َٓ ٩ًَِ َذَٟٔک َوا  ٧ََهي 

رہی ےس رفاتی ےہ ہک اؿ وک رضحت راعف نب دخجی ےس ہی رفاتی پ یچن ہک ادمح نب دمحم نب ریغمہ، امثعؿ نب دیعس، بیعش، رضحت ز

سج وک اوہنں ےن اےنپ اچچؤں ےس لقن ای افر اؿ یہ اک وقؽ ےہ ہک فہ دفونں اچچ اؿ ےک دبری ےھت۔ اؿ دفونں ےن رفامای ہک روسؽ 

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زنیم وک ارجت رپ دےنی ےس عنم رفامای۔

 ادمح نب دمحم نب ریغمہ، امثعؿ نب دیعس، بیعش، رضحت زرہی :  رافی

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 زنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثی
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 حارث ب٩ ٣شٜین، اب٩ وہب، ابو خزی٤ة ًبساهَّلل ب٩ طیٕ، حرضت ًبسالَکی٥ ب٩ حارث :  راوی

 ًَ ا٢َ أَِخبََرنٔي أَبُو ُخزَی٤ََِة  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ َوصِٕب   ٍُ ٠َِیطٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔیٕن ِٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ا٢َ ا ًَِبسٔ َٗ  ٩ًَِ  ٕٕ ی ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ َطٔ

٠ًََِیطٔ  َّي اهَّللُ  ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ٍَ ب٩َِ َخسٔیٕخ  ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ َرآ َِٟحارٔٔث  ی٥ٔ ب٩ِٔ ا أئ اِْلَِرٔق اِلََکٔ ٩ًَِ َٔکَ  ٥َ
َوَس٠َّ

 َ َٕ ل ِی َٛ َس َذَٟٔک  ٌِ ٍْ َب ٔ َُٓشئ١َٔ َرآ ا٢َ اب٩ُِ ٔطَضإب  ٨ََٟا ٣َا َٗ ا٦ٔ ٣َُشَّمًّ َوُشِظتََرُن أَ٪َّ  ٌَ ا٢َ بَٔظِیٕئ ٩ِ٣ٔ اٟلَّ َٗ ا٧ُوا یَُِکُوَ٪ اِْلَِرَق 

٠ًََِیطٔ ٓٔیطٔ   َٕ ٔ ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ َواِخُت٠ ٔ ٩ًَِ َرآ  ٍْ ٔ َِٟحَساو٢ٔٔ َرَواُظ ٧َآ َبا٢ُ ا ِٗ  ت٨ُِبُٔ  ٣َاذٔیَا٧َاُت اِْلَِرٔق َوأَ

 

 

ئمة
ب
دبعاہلل نب رطفی، رضحت دبعارکلمی نب احرث ےس رفاتی ےہ ہک رضحت راعف نب  احرث نب نیکسم، انب فبہ، اوب زخ



 

 

دخجی رفامےت ےھت ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زنیم وک ارجت رپ دےنی ےس عنم رفامای رضحت انب اہشب رفامےت ےھت 

زنیم یک ارجت دای رکےت ےھت؟ وت اوہنں ےن ہک یسک ےن رضحت راعف نب دخجی ےس درایتف ای ہک اس ےک دعب سک رطہقی ےس گوگ 

رفامای ہک رقمرہ ہلغ ےک اسھت افر ہن رقمر رکےت ےھت  و ےتہک ےھت ہاےہ فہ رہنفں رپ وہ ای اس ںیم انایلں  و آیت ںیہ اس ںیم ےس اانپ 

 ہصح ںیل ےگ۔

 دبعاہلل نب رطفی، رضحت دبعارکلمی نب احرث :  رافی

 

ئمة
ب
 احرث نب نیکسم، انب فبہ، اوب زخ

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 زنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثی
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 ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ بزیٍ، ٓـی١، حرضت ٣وسٰي ب٩ ً٘بہ سے روای  ےہ ٛہ حرضت ٧آٍ :  اویر

ا٢َ  َٗ َبَة  ِ٘ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ ًُ ا٢َ َحسَّ َٗ ِی١ْ  ـَ ُٓ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ بَزٔی ُس ب٩ُِ  ٍَ ب٩َِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٔ ٍْ أَ٪َّ َرآ ٔ أَِخبََرنٔي ٧َآ

٥َ ث٥َُّ َرجَ َخٔسیٕخ أَ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٔلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز أَ٪َّ ٤ًُُو٣ََتطُ َجاُؤا إ أَِخبَرُوا أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ ِخبََر  َٓ وا  ٌُ

 َٗ ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ  َٔ ٤َِٟزَارٔ أئ ا ٩ًَِ َٔکَ ٥َ ٧ََهي 
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ًَِضٔس َرُسو٢ٔ َػل ًَلَي  یَضا  ٕة یَُِکٔ ًَ َُّط لَاَ٪ َػاحَٔب ٣َزَِر ٨َ٤ِٔ٠ًَا أ٧َ ِس 

٤َِٟاُئ  حَّزُ ٨ِ٣ٔطُ ا َٔ َّٟٔذی یََت ائي ا ٍٔ اٟشَّ ًَلَي اٟزَّبٔی َٟطُ ٣َا  ًَلَي أَ٪َّ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ٥ِ هَٔي  اهَّللٔ َػل َٛ بِٔن  َا أَِزرٔی  ْة ٩ِ٣ٔ اٟتِّ َٔ ٔ َوكَائ

ٔف ٤ًُُو٣َتٔطٔ َر  ٌِ ٩ًَِ َب ا٢َ  َ٘ َٓ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ًَِوٕ٪   َواُظ اب٩ُِ 

دمحم نب دبعاہلل نب زبعی، لیضف، رضحت ومٰیس نب ہبقع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انعف رفامےت ےھت ہک رضحت راعف نب دخجی ےن 

ےک اچچ( رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل  لقن رفامای ہک رضحت دبعاہلل نب رمع ےس اےنپ اچچؤں یک رفاتی ایبؿ یک فہ رضحات )ینعی اؿ

ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ ےھت افر اوہنں ےن )ینعی اچچؤں ےن( لقن ای ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

رجت رپ دای رکےت عنم رفامای ےہ رکاہی رپ دےنی ےس وتیھکں وک رضحت دبعاہلل نب رمع ےن رفامای مہ گوگ وخب فافق ںیہ ہک رکاہی افر ا

 ےھت یتیھک وک ینعی یتیھک فاےل دفر وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم تیھک وک رکاہی رپ دای رکےت ےھت اس رشط رپ ہک تیھک فاےل اک ہصح

اہی دای اس یتیھک ںیم وہاگ  و ہک رہنفں ےک انکرے رپ فاعق ےہ افر اس رہن ےس اس زنیم وک اپین اتچنہپ ےہ افر وھتڑی اھگس ےک وعض رک

 رکےت ےھت ہن ولعمؾ اس یک دقمار ہک سک دقر اھگس ےتیل ےھت )ینعی اھگس یک دقمار اک ملع ںیہن ےہ(۔

 دمحم نب دبعاہلل نب زبعی، لیضف، رضحت ومٰیس نب ہبقع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انعف :  رافی

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



 

 

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 زنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثی
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 ب٩ ابزاہی٥، یزیس، حرضت اب٩ ًو٪، حرضت ٧آٍ ٣ح٤س ب٩ اس٤اًی١ :  راوی

 ٔ ٍٕ لَاَ٪ ابِ أَِخبََرن ٔ ٩ًَِ ٧َآ ًَِوٕ٪  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ  َٗ ث٨ََا َیزٔیُس  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١َ ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  ُس ب٩ُِ إِٔس٤َ اَئ ي ٣َُح٤َّ ٩ُ ٤ًََُز یَأُِخُذ َٔکَ

 ٌَ ٍٕ َوأ٧ََا ٣َ ٔ ٔلَي َرآ ٤ََشي إ َٓ أََخَذ بَٔیٔسی  َٓ ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ َطِیْئ  ٔ ٩ًَِ َرآ طُ  َِ َب٠َ َٓ ٔف ٤ًُُو٣َتٔطٔ أَ٪َّ اِْلَِرٔق  ٌِ ٩ًَِ َب  ٍْ ٔ ثَُط َرآ ََٓحسَّ طُ 

ُس  ٌِ ِبُس اهَّللٔ َب ًَ تََرَ   َٓ أئ اِْلَِرٔق  ٩ًَِ َٔکَ ٥َ ٧ََهي 
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

 اک رکاہی فوصؽ رفامای دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ، زیدی، رضحت انب وعؿ، رضحت انعف ےس لقن رفامےت ںیہ رضحت انب رمع زنیم

رکےت ےھت۔ انچہچن اس ہلسلس ںیم رضحت دبعاہلل نب رمع ےن رضحت راعف نب دخجی یک ھچک ابت ینس۔ رضحت انعف رفامےت ںیہ ہک 

دبعاہلل نب رمع ےن ریما اہھت ڑکپا افر فہ رضحت راعف نب دخجی ےک اپس ےلچ )ہلئسم یک قیقحت رکےن ےک فاےطس( ںیم یھب اسھت اھت 

 رضحت راعف نب دخجی ےن اےنپ اچچ ےک انؾ ےس دحثی رشفی ایبؿ یک ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زنیم اک انچہچن

 رکاہی افر اس یک ارجت ےنیل یک اممتعن رفامیئ یھت انچہچن اس دؿ ےس رضحت دبعاہلل نب رمع ےن رکاہی انیل وھچڑ دای۔

 رضحت انب وعؿ، رضحت انعف دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ، زیدی، :  رافی

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 زنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثی
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 تزج٤ہ ساب٘ہ حسیث ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

وِ  ًَ ث٨ََا اب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ُٚ ُٙ اِْلَِزَر ث٨ََا إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟباَرٔ   ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ا ُس ب٩ُِ  َّطُ لَاَ٪ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  ٪ٕ

اَئ اِْلَ  ٩ًَِ َٔکَ َیأُِخُذ َٔکَ ٥َ ٧ََهي 
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٔف ٤ًُُو٣َتٔطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ٩ًَِ َب  ٍْ ٔ ثَُط َرآ ي َحسَّ

َّ أئ اِْلَِرٔق ِرٔق َحً

٥ِ یَِذَُکِ ٤ًُُو٣ََتطُ  َٟ ٍٕ َو ٔ ٩ًَِ َرآ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ُس َرَواُظ أَیُّوُب  ٌِ َضا َب َٛ تََر َٓ 

 ۔رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ

 رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی
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 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 زنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثی

     240    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ بزیٍ، یزیس ب٩ زریٍ، ایوب، حرضت ٧آٍ :  راوی

ث٨ََا أَیُّو ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ث٨ََا َیزٔیُس َوصَُو اب٩ُِ ُزَریِ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ بَزٔی ُس ب٩ُِ  ٍٕ أَ٪َّ اب٩َِ ًُ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٤ََز لَاَ٪ یَُِکٔی ُب 

ٍَ ب٩َِ َخٔسیٕخ یُِدبٔرُ ٓٔیَضا ب٨َِٔهٔي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ ٔ اؤَیَة أَ٪َّ َرآ ٌَ ٔة ٣ُ َٓ ُط فٔي آٔخٔ خََٔل َِ ي ب٠ََ
َّ ُط َحً ًَ أََتاُظ ٣َزَارٔ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ   َػل

َّي ا ا٢َ لَاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ُط  َٟ َ َشأ َٓ ُط  ٌَ َٓکَاَ٪ إَٔذا َوأ٧ََا ٣َ ُس  ٌِ َضا اب٩ُِ ٤ًََُز َب َٛ تََر َٓ  َٔ ٤َِٟزَارٔ أئ ا ٩ًَِ َٔکَ ٥َ َی٨َِهي 
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ هَّللُ 

ُط ًُ  َ٘ َٓ ٨ًََِضا َوا ٥َ ٧ََهي  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٍُ ب٩ُِ َخٔسیٕخ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٔ ٥َ َرآ ًَ ا٢َ َز َٗ ٨ًََِضا  ثٔیرُ ب٩ُِ بَِیُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٤ًَُ ُسئ١َٔ  َٛ َز َو

ٕس َوُجَویِزٔیَُة ب٩ُِ أَِس٤َاَئ  َٗ  ََفِ

دمحم نب دبعاہلل نب زبعی، زیدی نب زرعی، اویب، رضحت انعف ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع زنیم اک رکاہی فوصؽ ای رکےت ےھت۔ 

رکےن ےک ہلسلس ںیم اممتعن یک  انچہچن انب رمع وک اعمفہی یک اریخ الختف ںیم االطع  یل ہک رضحت راعف نب دخجی اس رکاہی فوصؽ

دحثی لقن رفامےت ںیہ رھپ انب رمع اؿ ےک اہیں رشتفی الےئ افر اس فتق اؿ ےک اسھت اھت۔ رضحت انب رمع ےن اؿ ےس 

درایتف رفامای اوہنں ےن اہک ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای ےہ زنیم وک ارجت رپ دےنی ےس رھپ اس ےک دعب 

رک ا وت فہ رفامےت ےھت ہک رضحت راعف  انب رمع ےن رکاہی فوصؽ رکان وھچڑ دای افر رضحت انب رمع ےس  و صخش ہلئسم درایتفرضحت 

 نب دخجی رفامےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وتیھکں اک رکاہی ےنیل ےس عنم رفامای ےہ۔

 ت انعفدمحم نب دبعاہلل نب زبعی، زیدی نب زرعی، اویب، رضح :  رافی

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 زنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثی

     241    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ًبساٟح٥ٜ ب٩ اًین،طٌیب ب٩ ٟیث، ٟیث، ٛثیر ب٩ َفٗس، حرضت ٧آٍ، حرضت  :  راوی

 ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز



 

 

یِ  ِیُب ب٩ُِ ا٠َّٟ ٌَ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ًِیََن  ٥َٜٔ ب٩ِٔ أَ َِٟح ِبٔس ا ًَ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ٔ أَِخبََرنٔي  ٩ًَِ أَب ٕس ٔث  َٗ ٔ ب٩ِٔ ََفِ ثٔیر
َٛ  ٩ًَِ یطٔ 

٩ًَِ َر  ٍَ ب٩َِ َخٔسیٕخ َیأِثُزُ  ٔ َث أَ٪َّ َرآ َُٓحسِّ  ََ ٤َِٟزَارٔ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز لَاَ٪ یَُِکٔی ا ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٥َ ٩ًَِ ٧َآ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل

 ٔ َد إ َََٓخَ  ٍْ ٔ ا٢َ ٧َآ َٗ ٩ًَِ َذَٟٔک  َُّط ٧ََهي  ٥َ أ٧َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٥ِ ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٌَ ا٢َ َن َ٘ َٓ ُط  َٟ
َ َشأ َٓ ُط  ٌَ َِٟبََلٔن َوأ٧ََا ٣َ ًَلَي ا َِٟیطٔ 

ائََضا ًَِبُس اهَّللٔ َٔکَ تََرَ   َٓ  َٔ ٤َِٟزَارٔ أئ ا  ٩ًَِ َٔکَ

رضحت انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی دبعارلنمح نب دبعاہلل نب دبعامکحل نب انیع،بیعش نب ثیل، ثیل، ریثک نب رفدق، 

رکےت ںیہ ہک فہ تیھک یک زنیم وک رکاہی افر ارجت رپ دای رکےت ےھت رضحت دبعاہلل نب رمع ےک اسےنم رضحت راعف نب دخجی اک کذرکہ 

ت انب رمع اؿ یک اجبن وہا ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس اکؾ ےس عنم رفامای ےہ رضحت انعف ایبؿ رفامےت ںیہ ہک رضح

ےلچ اقمؾ البط ںیم افر ںیم اؿ ےک رمہاہ اھت وت رضحت راعف نب دخجی ےس رضحت انب رمع ےن درایتف ای وت اوہنں ےن رفامای ہک روسؽ 

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وتیھکں وک ارجت رپ دےنی ےس عنم رفامای ےہ۔

  نب انیع،بیعش نب ثیل، ثیل، ریثک نب رفدق، رضحت انعف، رضحت دبعاہلل نب رمعدبعارل ،نؿ نب دبعاہلل نب دبعامکحل :  رافی

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

  ااحدثیزنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم

     242    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس ب٩ حارث، ًبیساهَّلل ب٩ ٤ًز، حرضت ٧آٍ :  راوی

ث٨ََا ًُبَِیُس اهَّللٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحارٔٔث  ث٨ََا َخأْٟس َوصَُو اب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ٍٕ أَ٪َّ َرُجَّل أَِخبَرَ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  ب٩ُِ ٤ًََُز 

َّٟذٔ  ُط أ٧ََا َواٟزَُّج١ُ ا ٌَ ٣َ  ُ ِ٘ َٓا٧َِل٠َ أئ اِْلَِرٔق َحٔسیّثا  ٍَ ب٩َِ َخسٔیٕخ َیأِثُزُ فٔي َٔکَ ٔ ا اب٩َِ ٤ًََُز أَ٪َّ َرآ ٌّ ٔ ي أَتَي َرآ
َّ ی أَِخبََرُظ َحً

ٍْ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػ  ٔ أَِخبََرُظ َرآ اَئ اِْلَِرٔق َٓ ِبُس اهَّللٔ َٔکَ ًَ تََرَ   َٓ أئ اِْلَِرٔق  ٩ًَِ َٔکَ ٥َ ٧ََهي 
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   ل

اامسلیع نب دوعسد، اخدل نب احرث، دیبع اہلل نب رمع، رضحت انعف ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن رضحت انب رمع وک االطع دی ہک 

 ںیہ زنیم ےک رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم۔ رضحت انعف رفامےت ںیہ ہک ںیم افر فہ رضحت راعف نب دخجی اکی رفاتی ایبؿ رفامےت

صخش دفونں رضحت دبعاہلل نب رمع ےک اسھت رضحت راعف نب دخجی ےک اپس اجےن ےک ےیل رفاہن وہےئ رضحت راعف نب دخجی 

 عنم رفامای اھت زنیم وک ارجت رپ دےنی ےس انچہچن ےن رضحت دبعاہلل نب رمع وک ہی االطع ہک یئ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 اس رفز ےس رضحت دبعاہلل نب رمع ےن زنیم وک ارجت رپ دانی وھچڑ دای۔



 

 

 اامسلیع نب دوعسد، اخدل نب احرث، دیبعاہلل نب رمع، رضحت انعف :  رافی

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 زنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثی

     243    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ حشب سابٙ ےہ۔ :  راوی

ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ َیزٔی ُس ب٩ُِ  َث أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٍَ ب٩َِ َخٔسیٕخ َحسَّ ٔ ٍٕ أَ٪َّ َرآ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ُجَویِزٔیَُة  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ُئ  ٤ُِٟرِقٔ َس ا

 َٔ ٤َِٟزَارٔ أئ ا ٩ًَِ َٔکَ ٥َ ٧ََهي 
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ 

 رتہمج بسح اسقب ےہ۔

 رتہمج بسح اسقب ےہ۔ :  رافی

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 زنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثی
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 ہظا٦ ب٩ ٤ًار، یحٌي ب٩ ح٤زہ، اوزاعي، حٔؽ ب٩ ُیاث، حرضت ٧آٍ :  راوی

ثَىٔي حَ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا اِْلَِوَزاعٔيُّ 
ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا یَِحٌَي ب٩ُِ َح٤ِزََة  َٗا٢َ َحسَّ إر  َّ٤ًَ َّطُ أَِخبََر٧َا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ  ٍٕ أ٧َ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ُِٔؽ ب٩ُِ ٨ًَٔإ٪ 

ثَ  ٩ًَِ َحسَّ ٍَ ب٩َِ َخٔسیٕخ َیزُِجزُ  ٔ ُط أَ٪َّ َرآ َِ َب٠َ َٓ ُد ٨ِ٣َٔضا  ٔف ٣َا یََِخُ ٌِ ا٢َ لَاَ٪ اب٩ُِ ٤ًََُز یَُِکٔی أَِرَؿُط بَٔب َٗ ا٢َ ٧ََهي ُط  َٗ َٔک َو  ذَٟ

ِب١َ أَِ٪ نَ  َٗ ٨َّا ٧َُِکٔی اِْلَِرَق  ُٛ ا٢َ  َٗ َٔک  ٩ًَِ ذَٟ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٍَ یََسُظ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َوَؿ َٓ ٔشطٔ  ِٔ ا ث٥َُّ َوَجَس فٔي َن ٌّ ٔ َٖ َرآ ٔ ز ٌِ

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّي اهَّللُ  َ  ا٨َّٟٔييَّ َػل ٌِ ًَِبُس اهَّللٔ أََس٤ٔ ُط  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٍٕ ٔ ٔلَي َرآ ٨َا إ ٌِ ٔ ي زُٓ
َّ ٜٔٔيي َحً ا٢َ ًَلَي ٨ِ٣َ َ٘ َٓ أئ اِْلَِرٔق  ٩ًَِ َٔکَ ٥َ ٧ََهي 

َّ٠

ُ  ا٨َّٟٔييَّ َػ  ٌِ ٍْ َس٤ٔ ٔ و٢ُ  َا تَُِکُوا اِْلَِرَق بَٔظِیٕئ َرآ ُ٘ ٥َ َش
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   ل

اشہؾ نب امعر، ییحی نب زمحہ، افزایع، صفح نب ایغث، رضحت انعف ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب رمع اینپ زنیم وک اس ہلغ ےک وعض 

 وک ہی االطع  یل رضحت راعف نب دخجی ےس ہک رکاہی ارجت رپ دای رکےت ےھت ہک  و ہلغ اس زنیم ےس دیپا وہ سپ رضحت دبعاہلل نب رمع

۔ رپ دےنی ےس عنم رفامای ےہ افر فہ ایبؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زنیم وک رکاہی رپ دےنی ےس عنم رفامای ےہ



 

 

ت راعف نب دخجی وک ںیہن اچہپےتن ےھت اس رپ رضحت رمع رفامےن ےگل ہک مہ گوگ زنیم وک رکاہی رپ الچےت ےھت بج ہک مہ گوگ رضح

رھپ بج ھچک ایخؽ آای وت اوہنں ےن اانپ اہھت ریمے اکدنےھ رپ رھک دای انچہچن ںیم ےن رضحت راعف نب دخجی کت اؿ وک اچنہپای۔ رضحت 

ہک روسؽ رکمی یلص اہلل راعف ےس دبعاہلل نب رمع ےن درایتف ای ہک ای مت ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہی ابت ینس ےہ 

ہیلع فآہل فملس ےن زنیم وک ارجت رپ دےنی ےس عنم رفامای ےہ؟ وت رضحت راعف ےن رفامای ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےس ہک  ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت گوگ زنیم وک یسک شء ےک دبہل ارجت رپ ہن دای رکف۔

 نب امعر، ییحی نب زمحہ، افزایع، صفح نب ایغث، رضحت انعفاشہؾ  :  رافی

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 زنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثی

     245    حسیث                               س سو٦ج٠  :  ج٠س

 تزج٤ہ ساب٘ہ روای  ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

 ًَ ٍٕ أَِخبََراُظ  ٔ ٕس َو٧َآ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟوصَّأب  ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ َسَة  ٌَ ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ أَ٪َّ أَِخبََر٧َا ح٤َُِیُس ب٩ُِ ٣َِش ٔ ٩ِ َرآ

ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ َواِخُت٠ٔ َرُسو٢َ اهَّللٔ  ٔ ٩ًَِ َرآ أئ اِْلَِرٔق َرَواُظ اب٩ُِ ٤ًََُز  ٩ًَِ َٔکَ ٥َ ٧ََهي 
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٤ِزٔو ب٩ِٔ  َػل ًَ ًَلَي   َٕ

 زٔی٨َارٕ 

 رتہمج اسہقب رفاتی ےک اطمقب ےہ۔

 رتہمج اسہقب رفاتی ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 زنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثی

     246    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، وٛیٍ، سٔیا٪، حرضت ٤ًزو ب٩ زی٨ار٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ٣بار  :  راوی

٤ِزٔو ًَ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍْ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َوٛٔی َٗ ٤َُِٟباَرٔ   ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ا ًَ ُس ب٩ُِ  ُ  اب٩َِ ٤ًَُزَ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ب٩ِٔ زٔی٨َإر 

٨َّا ٧َُدابٔزُ َو َا ٧ََزی بَٔذَٟٔک بَأِّسا  ُٛ و٢ُ  ُ٘ ٔ َش ٤َُِٟدابََزة ٩ًَِ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهي  َّي اهَّللُ  ٍُ ب٩ُِ َخٔسیٕخ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٔ ٥َ َرآ ًَ َّي َز  َحً



 

 

دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، فعیک، ایفسؿ، رضحت رمعف نب دانیر ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت انب رمع ےس ہک  فہ رفامےت ےھت ہک 

افر مہ اس ںیم یسک مسق یک وکیئ ربایئ ںیہن وسحمس رکےت ےھت اہیں کت ہک رضحت راعف ےن رفامای روسؽ  مہ گوگ اخمربة رکےت ےھت

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ وک اخمربہ ےس عنم رفامای ےہ۔

 دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، فعیک، ایفسؿ، رضحت رمعف نب دانیر :  رافی

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 زنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثی

     247    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 دًبساٟزح٤ا٪ ب٩ خاٟس، حرضت ححا :  راوی

٤ًَِزَو ب٩َِ زٔی٨َا   ُ ٌِ ا٢َ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ َس٤ٔ َٗ ا٢َ  َٗ ث٨ََا َححَّاْد  ا٢َ َحسَّ َٗ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َخأٟٕس  ًَ ُ  اب٩َِ أَِخبََر٧َا  ٌِ ََٟش٤ٔ و٢ُ أَِطَضُس  ُ٘ ٕر َش

َّي أَخِ  ٨َّا ٧ََزی بَٔذَٟٔک بَأِّسا َحً ُٛ و٢ُ ٣َا  ُ٘ َی َٓ  ٔ ِٟدٔبِر ٩ًَِ ا َّي اهَّللُ ٤ًََُز َوصَُو َشِشأ٢َُ  ٍَ ا٨َّٟٔييَّ َػل َّطُ َس٤ٔ ٢ٔ اب٩ُِ َخٔسیٕخ أ٧َ ًَا٦َ اِْلَوَّ بََر٧َا 

ازُ ب٩ُِ َزیِسٕ  ُض٤َا َح٤َّ َ٘ َٓ ٔ َوا ِٟدٔبِر ٩ًَِ ا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهي 

 فہ دبعارلنمح نب اخدل، رضحت اجحج ےس رفاتی ےہ ہک رضحت راعف نب دخجی رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت انب رمع ےس ہک 

رفامےت ےھت ہک ںیم وگاہ وہں نکیل ںیم ےن رضحت انب رمع ےس ہک  ہک سج فتق اؿ ےس وکیئ صخش اخمربہ ےس قلعتم ہلئسم درایتف 

 یل رک ا اھت وت فہ رفامےت ےھت ہک ریمی راےئ ںیم وت اخمربہ رکےن ںیم یسک مسق یک وکیئ ربایئ ںیہن ےہ نکیل مہ وک رشفع اسؽ ںیم ہی االطع 

اعف نب دخجی رفامےت ےھت ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک  ہک فہ اخمربہ رکےن ےس عنم رفامےت ےھت ہک رضحت ر

 زنیم وک ارجت افر اٹبیئ رپ دےنی ےس عنم رفامےت ےھت۔ ینعی

 دبعارل ،نؿ نب اخدل، رضحت اجحج :  رافی

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 زنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثی

     248    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ریحٌي ب٩ حبیب ب٩ رعبي، ح٤از ب٩ زیس، ٤ًزو ب٩ زی٨ا :  راوی

ُ  اب٩َِ ٤ًَُ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٤ِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ًَ  ٩ًَِ ازٔ ب٩ِٔ َزیِٕس  ٩ًَِ َح٤َّ بٓٔيٕ  ٔ أَِخبََر٧َا یَِحٌَي ب٩ُِ َحبٔیٔب ب٩ِٔ رَعَ ِٟدٔبِر ٨َّا  َا ٧ََزی بٔا ُٛ و٢ُ  ُ٘ َز َش



 

 

َّي اهَّللُ ٍْ أَ٪َّ ٧َٔييَّ اهَّللٔ َػل ٔ ٥َ َرآ ًَ زَ َٓ  ٢ٔ ًَا٦َ اِْلَوَّ َّي لَاَ٪  ٤ِزٕو بَأِّسا َحً ًَ  ٩ًَِ ازٕ  ٩ًَِ َح٤َّ ا٢َ  َ٘ َٓ ًَار٦ْٔ  ُط  َٔ َٟ ٨ًَُِط َخا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهي  ًَ  

 ٕ  ٩ًَِ َجابٔز

ییحی نب بیبح نب رعیب،  ،ند نب زدی، رمعف نب دانیر رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت انب رمع ےس ہک  فہ رفامےت ےھت ہک ںیم وگاہ وہں 

سج فتق اؿ ےس وکیئ صخش اخمربہ ےس قلعتم ہلئسم درایتف رک ا اھت وت فہ رفامےت ےھت ہک  نکیل ںیم ےن رضحت انب رمع ےس ہک  ہک

ریمی راےئ ںیم وت اخمربہ رکےن ںیم یسک مسق یک وکیئ ربایئ ںیہن ےہ نکیل مہ وک رشفع اسؽ ںیم ہی االطع  یل ہک رضحت راعف نب دخجی 

ےس ہک  ہک فہ اخمربہ رکےن ےس عنم رفامےت ےھت ینعی زنیم وک ارجت افر اٹبیئ  رفامےت ےھت ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 رپ دےنی ےس عنم رفامےت ےھت۔

 ییحی نب بیبح نب رعیب،  ،ند نب زدی، رمعف نب دانیر :  رافی

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

  

 ں ےس قلعتم ااحدثیرشوط :   ابب

 زنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثی

     249    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رحمي ب٩ یو٧ص، ًار٦، ح٤از ب٩ زیس، ٤ًزو ب٩ زی٨ار :  راوی

ا٢َ حَ  َٗ مٔيُّ ب٩ُِ یُو٧َُص  ث٨ََا رَحَ
ا٢َ َحسَّ ِبٔس اهَّللٔ أَ٪َّ َٗ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر   ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَار٦ْٔ  ث٨ََا  سَّ

ائٔفٔيُّ 
ُس ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ اٟلَّ ُط ٣َُح٤َّ ٌَ أئ اِْلَِرٔق َتاَب ٩ًَِ َٔکَ ٥َ ٧ََهي 

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   ا٨َّٟٔييَّ َػل

، اعرؾ،  ،ند نب زدی، رمعف نب دانیر رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت انب رمع ےس ہک  فہ رفامےت ےھت ہک یبن یلص اہلل ہیلع رحیم نب ویسن

 ےن یھب ایس یک لثم رفاتی لقن یک ےہ

 
ے

 فملس ےن اخمربہ ےس عنم رفامای دمحم نب  ملس سائ

 رحیم نب ویسن، اعرؾ،  ،ند نب زدی، رمعف نب دانیر :  رافی

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 زنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثی

     250    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤س ب٩ ًا٣ز، رسیخ، ٣ح٤س ب٩ ٣ش٥٠، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، جابز٣ح :  راوی



 

 

٤ِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َ  ًَ  ٩ًَِ ُس ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ یِْخ  ث٨ََا رُسَ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَا٣ٔز ُس ب٩ُِ  ا٢َ ٧ََضانٔي أَِخبََرنٔي ٣َُح٤َّ َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز إر 

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّي اهَّللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ َِٟحٔسیَثیِٔن  َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة ا ِٔ ٍَ ُس ٤ُِٟزَاب٨ََةٔ َج٤َ ٠َٔة َوا َٗ ٤َُِٟحا ٤َُِٟدابََزةٔ َوا ٩ًَِ ا  ٥َ

 ٕ  ٤ًََُز َوَجابٔز

ر زماہنب ےس عنم دمحم نب اعرم، رسجی، دمحم نب  ملس، رمعف نب دانیر، اجرب رفامےت ںیہ ہک ےھجم یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اخمربہ احمہلق اف

 رفامای ایفسؿ نب ہنییع ےن انب رمع افر اجرب دفونں وک اکی رفاتی ںیم ااھٹک ای ےہ

 دمحم نب اعرم، رسجی، دمحم نب  ملس، رمعف نب دانیر، اجرب :  رافی

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

  

 ں ےس قلعتم ااحدثیرشوط :   ابب

 زنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثی
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 ًبساهَّلل ب٩ ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، حرضت ٤ًزو ب٩ زی٨ار، حرضت اب٩ ٤ًز اور حرضت جابز :  راوی

٤ًَِزٔو ب٩ِٔ   ٩ًَِ َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٔس ب٩ِٔ  ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ٕ ٧ََهي أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َوَجابٔز  زٔی٨َإر 

َّي یَِبُسَو  ٔ َحً ٤َز ٍٔ اٟثَّ ٩ًَِ بَِی  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٍٔ  َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٠ُٔث َواٟزُّبُ أئ اِْلَِرٔق بٔاٟثُّ ٤َُِٟدابََزةٔ َٔکَ ٩ًَِ ا َػََلحُُط َو٧ََهي 

٠ًََِیطٔ ٓٔیطٔ   َٕ ٔ ًََلاُئ ب٩ُِ ُػَضِیٕب َواِخُت٠  َرَواُظ أَبُو ا٨ََّٟحأشيِّ 

رفاتی رکےت ںیہ ہک  دبع اہلل نب دمحم نب دبعارلنمح ، ایفسؿ نب ہنییع، رضحت رمعف نب دانیر، رضحت انب رمع افر رضحت اجرب ےس

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولھپں وک اس فتق کت رففتخ رکےن ےس عنم رفامای ہک سج فتق کت ہک فہ اےنپ دصقم وک ہن 

چنہپ اجںیئ )ینعی بج کت فہ کپ ہن اجںیئ( افر اھکےن ےک اقلب ہن وہ اجںیئ افر آپ ےن )زنیم وک( ارجت رپ دےنی ےس عنم رفامای افر 

 اہی رپ زنیم وک دےنی ےس عنم رفامای ینعی زنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ رپ دےنی ےس عنم رفامایرک

 دبعاہلل نب دمحم نب دبعارل ،نؿ، ایفسؿ نب ہنییع، رضحت رمعف نب دانیر، رضحت انب رمع افر رضحت اجرب :  رافی

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 زنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثی
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 ٌیس، یحٌي ب٩ ابي ٛثیر، حرضت ابو ٧حاشيابوبَک ٣ح٤س ب٩ اس٤اًی١ كبراني، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ یحٌي، ٣بار  ب٩ س :  راوی

ا٢َ َحسَّ  َٗ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ بََِحٕ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ بََرانٔيُّ 
ٌٔی١َ اٟلَّ ُس ب٩ُِ إِٔس٤َ ا٢َ أَِخبََر٧َا أَبُو بََِکٕ ٣َُح٤َّ َٗ ٌٔیٕس  ث٨ََا ٣َُباَرُ  ب٩ُِ َس

ثَىٔي أَ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ثٔیر َٛ ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ أَبٔي  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّي اهَّللُ  ٍُ ب٩ُِ َخسٔیٕخ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٔ ثَىٔي َرآ َٗا٢َ َحسَّ بُو ا٨ََّٟحأشيِّ 

٥ِ یَا ٌَ ٠ُُِٗ  َن أجزُوَ٪ ٣ََحا٥ُِٜ٠َٔٗ  َْ ٍٕ أَتُ ٔ ا٢َ َٟٔزآ َٗ  ٔ ٌٔیر ٚٔ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ًَلَي اِْلَِوَسا ٍٔ َو ًَلَي اٟزُّبُ أجزَُصا  َْ ُ ا٢َ َرُسو٢ُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ ٧ َ٘ َٓ

طُ اِْلَِوَزاعٔ  َٔ َٟ ٠ُوا اِزَرًُوصَا أَِو أًَٔیرُوَصا أَِو ا٣ِٔشُٜوَصا َخا ٌَ ِٔ ٥َ  َا َت ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٔ ب٩ِٔ اهَّللٔ َػل ٩ًَِ ُهَضیِر  ٍٕ ٔ ٩ًَِ َرآ ا٢َ  َ٘ َٓ يُّ 

 ٍٕ ٔ  َرآ

، ییحی نب ایب ریثک، رضحت اوب اجنیش ےس رفاتی ےہ ہک ھجم ےس اوبرکب دمحم نب اامسلیع ربطاین، دبعارلنمح نب ییحی، ابمرک نب دیعس

رضحت راعف نب دخجی ےن دحثی لقن رفامیئ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اے راعف مت گوگ وتیھکں وک 

آہل فملس مہ گوگ وتیھکں وک وچاھتیئ رپ ارجت رپ دای رکےت وہ؟ رضحت راعف نب دخجی ےن رعض ای   اہں ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

 دےتی ںیہ ای یسک ےس فقس )فزؿ اک انؾ ےہ(  و ےل ایل رکےت ںیہ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت گوگ اک ا اکؾ ہن رکف ہکلب

رکف وت اینپ زنیم وک ریغب یتیھک ےک اس رطح رھک وخد یہ یتیھک ای رکف ای یسک وک زنیم امےگن وہےئ رپ ینعی اعرتی رپ دے دای رکف ارگ مت اک ا ہن 

 گو )نکیل القتسم( اک ا ہن وہ ہک مت اینپ زنیم وک ایس رطہقی ےس ریغب یتیھک رکے یہ )اکیبر( ڈاؽ دف۔

 اوبرکب دمحم نب اامسلیع ربطاین، دبعارل ،نؿ نب ییحی، ابمرک نب دیعس، ییحی نب ایب ریثک، رضحت اوب اجنیش :  رافی

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 زنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثی
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 ب٩ ٤ًار، یحٌي ب٩ ح٤زہ، اوزاعي، ابو ٧حاشي، حرضت رآٍ ب٩ خسیخ ہظا٦ :  راوی

٩ًَِ أَبٔي ا٨ََّٟحا ثَىٔي اِْلَِوَزاعٔيُّ 
ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا یَِحٌَي ب٩ُِ َح٤ِزََة  ا٢َ َحسَّ َٗ إر  َّ٤ًَ ا٢َ أََتا٧َا ُهَضیِرُ ب٩ُِ أَِخبََر٧َا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ  َٗ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ َرآ ٔشيِّ 

 ٔ ا٢َ ٧ََضان َ٘ َٓ  ٍٕ ٔ ا٢َ أ٣َِزُ َرُسو٢ٔ َرآ َٗ ٠ُُِٗ  َو٣َا َذاَ   ا  ّ٘ ٔ ٨ََٟا َرآ ٕ لَاَ٪  ٩ًَِ أ٣َِز  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َّي اهَّللُ ي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل اهَّللٔ َػل

ًَلَي اٟ أجزَُصا  َْ ُ ٠ُُِٗ  ٧ وَ٪ فٔي ٣ََحا٥ُِٜٔ٠ٔٗ  ٌُ َٕ َتِؼ٨َ ِی َٛ َٟىٔي 
َ ٌّٙ َسأ ٥َ َوصَُو َح ا٢َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َٗ  ٔ ٌٔیر ٔ أَِو اٟظَّ ٤ِز ٚٔ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ٍٔ َواِْلَِوَسا ُ زُّب

٩ًَِ أَُس  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ اِْلََطخِّ  َٜیِرُ ب٩ُِ  ُ ٠ُوا اِزَرًُوصَا أَِو أَِزٔرًُوَصا أَِو ا٣ِٔشُٜوصَا َرَواُظ ب ٌَ ِٔ ََل َت ١َ اٟزَِّوایََة ْٔلَِٔي َٓ ٌَ َح َٓ  ٍٕ ٔ ِیٔس ب٩ِٔ َرآ

 ٍٕ ٔ  َرآ



 

 

ییحی نب زمحہ، افزایع، اوب اجنیش، رضحت راعف نب دخجی ےس رفاتی ےہ ہک امہرے اہیں اکی رفز رضحت ریہظ نب اشہؾ نب امعر، 

راعف رشتفی الےئ افر فہ ایبؿ رفامےن ےگل ہک مہ گووگں وک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی عفن شخب اکؾ رکےن ےس عنم 

ہک ای ابت ےہ؟ ینعی سک زیچ ےس روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای ےہ؟ فہ رفامای ےہ اس رپ مہ گووگں ےن درایتف ای 

 واب ںیم ےنہک ےگل روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح رفامای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفامؿ ابمرک ربقح ےہ رہب 

ےک اعمہلم ںیم سک رطہقی ےس ای رکےت وہ؟ رضحت ریہظ نب راعف رفامےت ںیہ احؽ ھجم ےس ہی درایتف ای ہک مت گوگ اےنپ وتیھکں 

ہک ںیم ےن رعض ای وچاھتیئ ہصح رپ دے دےتی ںیہ افر یھبک دنچ فقس وجھکرفں افر  و رپ یھب ارجت رقمر رک ےک اعمہلم رکےت ںیہ۔ 

 فرسے وک دے دف ای اخیل رھک وھچڑف۔آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت گوگ اس رطہقی ےس ہن ای رکف ہک د

 اشہؾ نب امعر، ییحی نب زمحہ، افزایع، اوب اجنیش، رضحت راعف نب دخجی :  رافی

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 ار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثیزنیم وک اہتیئ ای وچاھتیئ دیپا ف
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 ٣ح٤س ب٩ حات٥، حبا٪، ًبساهَّلل ب٩ ٣بار ، ٟیث، بٜیر ب٩ ًبساهَّلل ب٩ اطخ، حرضت اسیس ب٩ رآٍ ب٩ خسیخ :  راوی

ث٨ََا ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ  ِبٔس اهَّللٔ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَ َٜیِرُ ب٩ُِ  ثَىٔي بُ ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟیٕث   ٩ًَِ ٤َُِٟباَرٔ   ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َحبَّاُ٪ 

 َّ ِس ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ِو٣ٔطٔ  َ٘ ٔ ا٢َ ٟ َٗ  ٍٕ ٔ ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ أَ٪َّ أََخا َرآ ٔ ٩ًَِ أَُسِیٔس ب٩ِٔ َرآ ٠ًََ ب٩ِٔ اِْلََطخِّ  ٩ًَِ ي اهَّللُ  َِٟیِو٦َ  ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا

 ١ٔ ِ٘ َِٟح ٩ًَِ ا ْة َوَخیِْر ٧ََهي  ًَ ا َوأ٣َِزُُظ كَا ّ٘ ٔ  َطِیٕئ لَاَ٪ َل٥ُِٜ َرآ

دمحم نب احمت، ةحؿ، دبعاہلل نب ابمرک، ثیل، ریکب نب دبعاہلل نب اجش، رضحت ادیس نب راعف نب دخجی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 

 ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی زیچ ےس عنم رفامای ہک فہ زیچ مت گووگں ےک عفن یک راعف ےک اھبیئ ےن اینپ ربادری ےس اہک

ل ےہ۔
ذق
 ےہ افر روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک مکح افر رفامربنداری رتہب ےہ امتؾ افدئفں ےس افر سج زیچ ےس عنم رفامای فہ 

 رک، ثیل، ریکب نب دبعاہلل نب اجش، رضحت ادیس نب راعف نب دخجیدمحم نب احمت، ةحؿ، دبعاہلل نب ابم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ربیٍ ب٩ س٠امی٪،طٌیب ب٩ ٟیث، ٟیث،جٌرف ب٩ ربیٌہ، حرضت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ہز٣ز :  راوی

 ٔ رَفٔ ب٩ِٔ َرب ٌِ ٩ًَِ َج ٩ًَِ ا٠َِّٟیٔث  ِیُب ب٩ُِ ا٠َِّٟیٔث  ٌَ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ٍُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ صُز٣ُِزَ أَِخبََر٧َا اٟزَّبٔی  ٩ًَِ َة  ٌَ ی

٠ََة َوهَٔي أَِرْق تُ  َٗ ٤َُِٟحا وا ا ٌُ َُّض٥ِ ٨َ٣َ ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ اِْلَِنَؼارٔیَّ یَِذَُکُ أ٧َ ٔ ُ  أَُسِیَس ب٩َِ َرآ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ ٔف ٣َا ٓٔیَضا َٗ ٌِ ًَلَي َب  َُ زَِر

 ٍٕ ٔ  َرَواُظ ًٔیَسي ب٩ُِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َرآ

 نب ثیل، ثیل،رفعج نب رہعیب، رضحت دبعارلنمح نب رہزم ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت ادیس نب رعیب نب امیلسؿ،بیعش

راعف نب دخجی ااصنری ےس ہک  فہ لقن رفامےت ےھت ہک اؿ گووگں وک احمہلق ےس اممتعن وہیئ افر احمہلق اس وک ےتہک ںیہ ہک زنیم ںیم 

 ر ںیم ےس اکی ہصح زنیم ےک وعض رقمر رک ںیل۔یتیھک رکےن ےک ےیل یتیھک رپ د ں افر اس یک دیپافا

 رعیب نب امیلسؿ،بیعش نب ثیل، ثیل،رفعج نب رہعیب، رضحت دبعارلنمح نب رہزم :  رافی

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 وچاھتیئ دیپا فار رپ رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم فلتخم ااحدثیزنیم وک اہتیئ ای 
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 ٣ح٤س ب٩ حات٥، حبا٪، ًبساهَّلل، سٌیس ب٩ یزیس ابوطحاَ، حرضت ًیسٰي ب٩ سہ١ ب٩ رآٍ ب٩ خسیخ :  راوی

 ِ ا٢َ أ٧َ َٗ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ  ثَىٔي ًٔیَسي ب٩ُِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ  َٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ َیزٔیَس أَبٔي ُطَحا ٩ًَِ َس ِبُس اهَّللٔ  ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ َبأ٧ََا َحبَّاُ٪ 

ُ  َرُجَّل َوَحَحِحُ   ِِ ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ َوب٠ََ ٔ ی َرآ ٔ َجسِّ ََٟیتٔی٥ْ فٔي َحِحز ِّي  ٔن ا٢َ إ َٗ ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ  ٔ ََٓحاَسِض١ٔ ب٩ِٔ َرآ طُ  ٌَ َئ أَِٔي ٤ًَِٔزاُ٪ ٣َ

ََُٓل٧ََة ب٤ٔٔائًََِي زِٔرَص٥ٕ  ی٨َِا أَِرَؿ٨َا  ِس أََِکَ َٗ َُّط  ا٢َ یَا أَبََتاُظ إ٧ٔ َ٘ َٓ ٍٔ ب٩ِٔ َخسٔیٕخ  ٔ ًَزَّ  ب٩ُِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َرآ إٔ٪َّ اهَّلَل  َٓ َِ َذاَ   ا٢َ یَا بُىَيَّ َز َ٘ َٓ

ا َُیَِرُظ إٔ٪َّ َرُسو٢َ ا ّٗ ١ُ َل٥ُِٜ رِٔز ٌَ أئ اِْلَِرٔق َوَج١َّ َسَیِح ٩ًَِ َٔکَ ِس ٧ََهي  َٗ  ٥َ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   هَّللٔ َػل

دمحم نب احمت، ةحؿ، دبع اہلل، دیعس نب زیدی اوباجشع، رضحت ٰیسیع نب لہس نب راعف نب دخجی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم میتی اھت افر ںیم 

 ںیم  واؿ وہا افر اؿ ےک اسھت جح ای وت ریما اھبیئ رمعاؿ نب اےنپ دادا رضحت راعف نب دخجی یک وگد ںیم رپفرش اپ ا اھت سج فتق

لہس نب راعف آای افر ےنہک اگل ہک اے ابپ )ینعی دادا ےس اہک( ہک مہ ےن الفں زنیم دف وس درمہ ےک وعض ارجت رپ دی ےہ اوہنں ےن 

ےئ اگ۔ اس ےیل ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع اہک اٹیب مت اس اعمہلم وک وھچڑ دف۔ دخافدن دقفس مت وک دفرسے راہتس ےس رزؼ اطع رفام

 فآہل فملس ےن زنیم وک ارجت رپ دےنی ےس عنم رفامای ےہ۔

 دمحم نب احمت، ةحؿ، دبعاہلل، دیعس نب زیدی اوباجشع، رضحت ٰیسیع نب لہس نب راعف نب دخجی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ب٩ ٣ح٤س، وٟیس ب٩ ابي وٟیس، حشین ب٩ ٣ح٤س، اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ اسحٙ، ابو ًبیسہ :  راوی

ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١ُ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  ُِٟحَشیُِن ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔي ًُبَِیَسَة ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ا  َٙ  إِٔسَح

َوَة ب٩ِٔ  ٩ًَِ رُعِ َِٟؤٟیٔس  َِٟؤٟیٔس ب٩ِٔ أَبٔي ا ٩ًَِ ا ٕس  ٥ُ٠ًَِ  ٣َُح٤َّ ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ أ٧ََا َواهَّللٔ أَ ٔ رٔفُ اهَّللُ َٟٔزآ ِِ ا٢َ َزیُِس ب٩ُِ ثَابٕٔ  َش َٗ ا٢َ  َٗ  ٔ اٟزُّبَیِر

٥َ إِٔ٪ لَاَ٪  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ِٗتََتََل  ٤ََّا لَا٧َا َرُج٠َیِٔن ا َِٟحٔسیٔث ٨ِ٣ٔطُ إ٧ٔ َٓ بٔا ََ  صََذا َطأ٥ُُِٜ٧ِ  ٤َِٟزَارٔ ََل تَُِکُوا ا

َِٟبِذَر َوا٨َّٟ  ًَلَي أَ٪َّ ا ًَٕة  ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َٛٔتابَُة ٣ُزَاَر ا٢َ أَبُو  َٗ  ََ ٤َِٟزَارٔ َٟطُ  َا تَُِکُوا ا ِو َٗ  ٍَ ًَلَي َػاحٔٔب اِْلَِرٔق ََٓش٤ٔ َة  َ٘ َٔ

 ٔ زَّ َوَج١َّ ٨ِ٣َٔضا صََذا ٛ ًَ ُد اهَّللُ  ٍُ ٣َا یَُِخٔ َٔ ُربُ ََُٔلٔ٪ ب٩ِٔ َو٤ُ٠ِٟٔزَارٔ ٔ ٟ ٕ ٕة ٨ِ٣ٔطُ َوَجَوازٔ أ٣َِز ََُٓلٕ٪ فٔي ٔػحَّ ََُٓلُ٪ ب٩ُِ ََُٓلٔ٪ ب٩ِٔ  تََبُط  َٛ َتاْب 

ًَّة َوهَٔي اِْلَِرُق ا َذا ٣ُزَاَر َٛ َذا فٔي ٣َٔسی٨َةٔ  َٛ  ٍٔ ًَّٟٔي ب٤َِٔؤؿ ٍَ أَِرٔؿَک ا ٔلَيَّ َج٤ٔی َ  إ ٌِ َٓ ََّک َز ُٖ بََٜٔذا َوَتحِ ََُٓلٕ٪ إ٧ٔ َز ٌِ َضا ًَّٟٔي ُت ٌُ ٤َ

أُٟث َواٟزَّ  انٔي َواٟثَّ َذا َواٟثَّ َٛ  ُٙ زٔی َٟ ظٔ  ُِٟحُسوزٔ بٔأرَِسٔ ْة یُٔحیُم بَٔضا ل٠َُِّضا َوأََحُس ت٠َِٔک ا ٌَ ٍَ أَِرٔؿَک حُُسوْز أَِرَب ٔلَيَّ َج٤ٔی َ  إ ٌِ َٓ ٍُ َز ٔ اب

٤ُِٟٔحیَلةٔ بَٔضا َوَج٤ٔی َٜٔتأب بُٔحُسوزَٔصا ا ٔ فٔي صََذا اِل ٤َِِٟحُسوَزة اَئ َصٔذظٔ ا ـَ بَٔضا َوأ٧ََِضارَٔصا َوَسَواٗٔیَضا أَِرّؿا بَِی وَٗٔضا َؤَشِ ُ٘ ٍٔ حُ

َذا َو  َٛ َذا ٩ِ٣ٔ َس٨َٔة  َٛ  ٔ َُٟضا ٣ُِشَتَض١َّ َطِضز ّة أَوَّ َٕ َس٨َّة َتا٣َّ ٕض َو َا َزِر َُّة  َا َطِیَئ ٓٔیَضا ٩ِ٣ٔ ََغِ َذا َٓارٔ َٛ  ٔ َصا اِنٔشََلُر َطِضز آٔخُ

ًَلَي أَ  َذا  َٛ ٨ََة ٩ِ٣ٔ َس٨َٔة  ٔ اٟشَّ َضا ٓٔیطٔ صَٔذظ ٌُ ُٖ ٣َِؤؿ ٤َِِٟوُػو َٜٔتأب ا ٤َِِٟحُسوَزةٔ فٔي َصَذا اِل ٔ اِْلَِرٔق ا ٍَ صَٔذظ ََ َج٤ٔی ِ٪ أَِزَر

 ٌٔ ََ ٓٔیَضا ٩ِ٣ٔ ح٨َِٔلٕة َوَط َصا ل١َُّ ٣َا أََرِزُت َوبََسا لٔي أَِ٪ أَِزَر ٔلَي آٔخٔ َٟٔضا إ َتَة ٓٔیَضا ٩ِ٣ٔ أَوَّ َّٗ َْ ٤ُ ِٟ ٕ َوَس٤َ ا َلإ٪ یر ِٗ أس٥َ َوأُِرٕز َوأَ

ُِٓح١ٕ َوَبَؼ١ٕ َوثُو٦ٕ َوبُ  اثٔي َو٣ََباكٔیَذ َوَجزَٕر َوَط٠َِح٥ٕ َو َ٘ ًََسٕض َو٣َ ٕؽ َوُٟوبَِیا َو ٔ َورٔكَإب َوبَاَٗٔلَّ َوح٤َّٔ َُیِر و٢ٕ َوَریَاحٔیَن َو ُ٘

ا بٔبُزُورَٔ  َوبَِذرَٔ  َو  ّٔ ٔت ٔطَتاّئ َوَػِی َلَّ َِ ِٟ ٍٔ ا َٔک بَٔیٔسی َوب٩ِ٤َٔ أََرِزُت َذَٟٔک ٩ِ٣ٔ َج٤ٔی َّي ذَٟ ًَلَي أَِ٪ أََتَول ٠َِیَک زُونٔي  ًَ طُ  ٌُ َج٤ٔی

١ٔ٤َ ب٤َٔا ٓٔیطٔ ٤ََ٧اُؤُظ  ٌَ ِٟ َٔک َو٤ًَٔاَرتٔطٔ َوا ٔة ذَٟ ًَ ٔلَي زَٔرا ی َوأََزَواتٔي َوإ َوانٔي َوأَُجَزائٔي َوبرََقٔ ًِ اُب أَِرٔؿطٔ ٩ِ٣ٔ أَ َو٣َِؼ٠ََحُتُط َؤَکَ

ٔ َوَحرِفٔ َسَواٗٔیطٔ َوَت٨َِ٘ٔیُة حَ  ٔلَي َتِش٤ٔیسٔظ ََ َوَتِش٤ٔیسٔ ٣َا یُِحَتاُد إ ا ُزٔر یٔطٔ ٤٣َّٔ ِ٘ ٔلَي َس ٔ ٔظیٔظَضا َوَسِقٔي ٣َا یُِحَتاُد إ َوأ٧ََِضارٔظ

ٌٔطٔ َوزٔیَاَسةٔ ٣َا یَُساُض ٨ِ٣ٔطُ  ٔ ٣َا یُِحَؼُس ٨ِ٣ٔطُ َوَج٤ِ َِٟ٘ٔیا٦ٔ بَٔحَؼاز ًَلَي َذَٟٔک  َواِجت٨َٔأئ ٣َا یُِحَتىَي ٨ِ٣ُٔط َوا تَٔک  َ٘ َٔ َوَتِذرٔیَتٔطٔ ب٨َٔ

زَّ  ًَ ُد اهَّللُ  ٍٔ ٣َا یَُِخٔ ََٟک ٩ِ٣ٔ َج٤ٔی ًَلَي أَ٪َّ  ًَِوانٔي زُو٧ََک  ١َ٤ًَِ ٓٔیطٔ ل٠ُِّطٔ بَٔیٔسی َوأَ ٔ  ل٠ُِّطٔ زُونٔي َوأَ ة ٤ُِٟسَّ ٔ ا َوَج١َّ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک ل٠ُِّطٔ فٔي صَٔذظ



 

 

َٜٔتأب ٣ٔ  ٔة فٔي َصَذا اِل َٓ ٤َِِٟوُػو ٍُ ا اتَٔک َولٔي اٟزُّبُ َ٘ َٔ بَٔک َوبَِذرَٔ  َوَن ٠ََک ثَََلثَُة أَِربَأًطٔ بَٔحىِّ أَِرٔؿَک َؤَشِ َٓ ٔلَي آٔخٔصَا  َٟٔضا إ  ٩ِ أَوَّ

 ٍَ ٔلَيَّ َج٤ٔی َ  إ ٌِ َٓ ًَِوانٔي َوَز َٔک بَٔیٔسی َوأَ ًَلَي ذَٟ ٤َلٔي َوَٗٔیامٔي  ًَ ًًَٔي َو ٍٔ َذَٟٔک بٔزَٔرا َِٟبائي ٩ِ٣ٔ َج٤ٔی ٤َِِٟحُسوَزةٔ فٔي أَِر ا ٔؿَک صَٔذظٔ ا

َذا ٩ِ٣ٔ َس٨َ  َٛ  ٔ َذا ٩ِ٣ٔ َطِضز َٛ ُط ٨ِ٣َٔک یَِو٦َ  ُ  َذَٟٔک ل٠َُّ ـِ َب َٗ وَٗٔضا َو٣ََزآَٔ٘ٔضا َو ُ٘ ٍٔ حُ َٜٔتأب بَٔح٤ٔی ٍُ َذَٟٔک َصَذا اِل ََٓؼاَر َج٤ٔی َذا  َٛ ٔة 

ًَِوی َو َا  ََٟک  َا ٠ِ٣َٔک لٔي فٔي َطِیٕئ ٨ِ٣ٔطُ َو َا َز ٨َةٔ فٔي یَٔسی  َٜٔتأب فٔي صَٔذظٔ اٟشَّ َة فٔي َصَذا اِل َٓ ٤َِِٟوُػو ًََة ا ٤ُِٟزَاَر  ك٠ََٔبَة إ ٔاَّ صَٔذظٔ ا

َس اِن٘ٔ  ٌِ َجىٔي َب ََٟک أَِ٪ تَُِخٔ ٔلَي یَٔسَ  َو َِٟیَک َوإ ٔ ُط ٣َزِزُوْز إ ََٓذَٟٔک ل٠ُُّ   ِ ـَ َ٘ إَٔذا اِن َٓ اةٔ ٓٔیطٔ  ٤َُِٟش٤َّ َجَضا ٩ِ٣ٔ ا ائَٔضا ٨ِ٣َٔضا َوتَُِخٔ  ـَ

َٜٔتاُب نُِشَدَتیِٔن  تَٔب َصَذا اِل ُٛ ََُٓلْ٪ َو ََُٓلْ٪ َو َُٟط ٓٔیَضا یَْس بَٔشَبٔيي أََِقَّ   یَٔسی َویَٔس ل١ُِّ ٩ِ٣َ َػاَرِت 

نیسح نب دمحم، اامسلیع نب اربامیہ، دبعارلنمح نب ااحسؼ ، اوب دیبعہ نب دمحم، ف دی نب ایب ف دی، رضحت رعفہ نب زریب ےس رفاتی ےہ 

زدی نب اثتب ےن رفامای ہک دخافدن دقفس رضحت راعف نب دخجی یک رفغمت رفامےئ ںیم اؿ ےس زایدہ اس دحثی رشفی ہک رضحت 

ےس وخبیب فافق وہں الص فاہعق ہی ےہ ہک دف ااخشص ےن آسپ ںیم اکی دفرسے ےس ڑلایئ یک وت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےہ وت مت گوگ وتیھکں وک رکاہی افر ارجت رپ ہن دای رکف۔ ےن اراشد رفامای ارگ مت گووگں یک یہی احتل

 نیسح نب دمحم، اامسلیع نب اربامیہ، دبعارل ،نؿ نب اقحس، اوب دیبعہ نب دمحم، ف دی نب ایب ف دی، :  رافی

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

  

 ت اک کذرکہ  و ہک یتیھک ےک ہلسلس ںیم وقنمؽ ںیہاؿ فلتخم ابعرا

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اؿ فلتخم ابعرات اک کذرکہ  و ہک یتیھک ےک ہلسلس ںیم وقنمؽ ںیہ

     258    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہ حرضت ٣ح٤س ب٩ سیری٩ ٤ًزو ب٩ زرارہ، اس٤اًی١، حرضت اب٩ ًو٪ سے روای  ےہ ٛ :  راوی

و٢ُ  ُ٘ ْس َش ا٢َ لَاَ٪ ٣َُح٤َّ َٗ ًَِوٕ٪  ث٨ََا اب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١ُ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا إِٔس٤َ َٗ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ُزَراَرَة  اِْلَِرُق ٨ًِٔٔسی ٣ِٔث١ُ ٣َا٢ٔ أَِخبََر٧َا 

اَربَةٔ َػ٠َُح فٔي اِْلَِرٔق َو٣َا ـَ ٤ُ ِٟ ٤َا َػ٠َُح فٔي ٣َا٢ٔ ا َٓ اَربَةٔ  ـَ ٤ُ ِٟ ا٢َ  ا َٗ ٥ِ َشِؼ٠ُِح فٔي اِْلَِرٔق  َٟ اَربَةٔ  ـَ ٤ُ ِٟ ٥َِٟ َشِؼ٠ُِح فٔي ٣َا٢ٔ ا

َوا ًِ َٟٔسظٔ َوأَ ِٔٔشطٔ َوَو ١َ٤َ ٓٔیَضا ب٨َٔ ٌِ ًَلَي أَِ٪ َش ارٔ 
َّ ٔلَي اِْلَل ٍَ أَِرَؿطُ إ َٓ َٙ َطِیّئا َوَتُٜوَ٪ َولَاَ٪  َا َیَزی بَأِّسا أَِ٪ یَِس ٔٔ ظٔ َو َا ی٨ُِ ٧ٔطٔ َوَبرَقٔ

 َ٘ َٔ  ُة ل٠َُُّضا ٩ِ٣ٔ َربِّ اِْلَِرٔق ا٨َّٟ

رمعف نب زرارہ، اامسلیع، رضحت انب وعؿ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دمحم نب ریسنی رفامےت ےھت ہک زنیم یک احتل ایسی ےہ ہک سج 



 

 

رطہقی ےس اضمرتب اک امؽ وت  و ابت اضمرتب ےک امؽ ںیم درتس ےہ وت فہ زنیم ےک ہلسلس ںیم یھب اجزئ ےہ افر اضمرتب ےک 

 ںیم  و ابت درتس ںیہن وت فہ ابت زنیم ںیم یھب درتس ںیہن ےہ افر فہ رفامےت ےھت ہک ریمی راےئ ںیم یسک مسق یک ربایئ ہلسلس

ںیہن ےہ ہک ارگ وکیئ صخش اینپ امتؾ زنیم اکتش اکر ےک وحاےل رکے اس رشط ےک اسھت ہک فہ وخد افر اس ےک الہ ف ایعؽ افر 

 اس ےک ذہم الزؾ ںیہن فہ امتؾ اک امتؾ زنیم ےک امکل اک ےہ۔نیقلعتم تنحم رک ں ےگ نکیل رخہچ 

 رمعف نب زرارہ، اامسلیع، رضحت انب وعؿ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دمحم نب ریسنی :  رافی

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 فلتخم ابعرات اک کذرکہ  و ہک یتیھک ےک ہلسلس ںیم وقنمؽ ںیہ اؿ

     259    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، ٧آٍ، حرضت ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َّي اهَّللُ أَِخبََر٧َا  ٨ًَُِض٤َا أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔي اهَّللُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ 

٠٤َُوَصا ٩ِ٣ٔ أ٣ََِوأٟض٥ِٔ َوأَ٪َّ  ٌِ ًَلَي أَِ٪ َش ٔ َخِیبََر ٧َِد١َ َخِیبََر َوأَِرَؿَضا  ٔلَي یَُضوز ٍَ إ َٓ َّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َز ٥َ  َٟٔزُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ي اهَّللُ 

ُد ٨ِ٣َٔضا  َطرِطَ ٣َا یََِخُ

ہبیتق، ثیل، دمحم نب دبعارلنمح ، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربیخ ےک 

 افر اؿ وک زنیم یھب دے دی ہک مت تنحم رکف اےنپ

ے

 رخہچ ےس افر  و ھچک اس ںیم ےس دیپا وہ وہیدویں وک فاہں ےک درتخ رپسد رک دیئ

 آداھ امہرا ےہ۔

 ہبیتق، ثیل، دمحم نب دبعارل ،نؿ، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اک کذرکہ  و ہک یتیھک ےک ہلسلس ںیم وقنمؽ ںیہاؿ فلتخم ابعرات 

     260    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ سابٙ ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

ا٢َ  َٗ ِیُب ب٩ُِ ا٠َِّٟیٔث  ٌَ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َٜٔ َِٟح ًَِبسٔ ا ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ًَ ِبٔس  أَِخبََر٧َا  ًَ ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبٔي  َحسَّ



 

 

 َ ٔلَي یَُضوزٔ َخِیبََر ٧ ٍَ إ َٓ ٥َ َز ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٠٤َُوصَا اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٌِ ًَلَي أَِ٪ َش ِد١َ َخِیبََر َوأَِرَؿَضا 

٥َ َطرِطَ ث٤َََزتَٔضابٔأ٣ََِوأٟض٥ِٔ َوأَ٪َّ َٟٔزُسو٢ٔ 
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   اهَّللٔ َػل

دبعارلنمح نب دبعاہلل نب دبع امکحل،بیعش نب ثیل، دمحم نب دبعارلنمح، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 افر اؿ وک زنیم یھب

ے

دے دی ہک مت تنحم رکف اےنپ رخہچ ےس افر  و  فآہل فملس ےن ربیخ ےک وہیدویں وک فاہں ےک درتخ رپسد رک دیئ

 ھچک اس ںیم ےس دیپا وہ آداھ امہرا ےہ۔

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

  ہک یتیھک ےک ہلسلس ںیم وقنمؽ ںیہاؿ فلتخم ابعرات اک کذرکہ  و
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 ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ًبساٟح٥ٜ،طٌیب ب٩ ٟیث، ٟیث، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، حرضت ٧آٍ :  راوی

 َٜ َِٟح ِبٔس ا ًَ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَِخبََر٧َا  ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیُب ب٩ُِ ا٠َِّٟیٔث  ٌَ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥ٔ

َّي  ًَِضٔس َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ًَلَي  َُ تَُِکَی  ٤َِٟزَارٔ و٢ُ لَا٧َِ  ا ُ٘ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز لَاَ٪ َش ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ًَلَي أَ ٩ًَِ ٧َآ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٪َّ َٟٔزبِّ اهَّللُ 

٥ِ صُوَ  َٛ بِٔن  َا أَِزرٔی  ّة ٩ِ٣ٔ اٟتِّ َٔ ٔ َٔ َوكَائ ائي ٩ِ٣ٔ اٟزَِّر ٍٔ اٟشَّ ًَلَي َربٔی  اِْلَِرٔق ٣َا 

دبعارلنمح نب دبعاہلل نب دبعامکحل،بیعش نب ثیل، ثیل، دمحم نب دبعارلنمح ، رضحت انعف ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل نب 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم دیپافار  و ڈنمری )اپین یک انویلں( رپ وہ افر ھچک اھگس ےک سج یک رمع رفامےت ےھت ہک روسؽ رکمی یلص

 دقمار اک ملع ںیہن ےہ زنیم ےک امکل وک ےلم اگ۔

 دبعارل ،نؿ نب دبعاہلل نب دبعامکحل،بیعش نب ثیل، ثیل، دمحم نب دبعارل ،نؿ، رضحت انعف :  رافی

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اؿ فلتخم ابعرات اک کذرکہ  و ہک یتیھک ےک ہلسلس ںیم وقنمؽ ںیہ

     262    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ اسوز ًلي ب٩ ححز، َشیک، ابواسحٙ، حرضت :  راوی



 

 

ا٢َ  َٗ  ٔ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ اِْلَِسَوز ًَ  ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح یْک  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ََشٔ َٗ  ٕ ًَلٔيُّ ب٩ُِ حُِحز ٠ُٔث أَِخبََر٧َا  ًَأ٪ بٔاٟثُّ اَی َیزَِر َّ٤ًَ لَاَ٪ 

 َٓ ٤َ٠َأ٪  ٌِ ٤َُة َواِْلَِسَوزُ َش َ٘ ٠ِ ًَ َُٜض٤َا َو ی ٍٔ َوأَبٔي ََشٔ َِّرا٪ٔ َواٟزُّبُ ی َِ  ََل ُش

یلع نب رجح، رشکی، اوب ااحسؼ ، رضحت دبعارلنمح نب اوسد ےس رفاتی ےہ ہک ریمے دفونں اچچ اہتیئ افر وچاھتیئ رپ اٹبیئ رکےت ےھت 

 افر ںیم اؿ اک رشکی افر ہصح دار اھت افر رضحت ہمقلع افر رضحت اوسد وک اس ابت اک ملع اھت نکیل فہ رضحات ھچک ںیہن رفامےت ےھت۔

 یلع نب رجح، رشکی، اوباقحس، رضحت دبعارلنمح نب اوسد :  رافی

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اؿ فلتخم ابعرات اک کذرکہ  و ہک یتیھک ےک ہلسلس ںیم وقنمؽ ںیہ

     263    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبسا اًلي، ٣ٌت٤ز، ٤ٌ٣ز، ًبسالَکی٥ جزری، حرضت سٌیس ب٩ جبیر :  راوی

 ِٟ ی٥ٔ ا ًَِبٔس اِلََکٔ  ٩ًَِ ٤َّزا  ٌِ ٣َ  ُ ٌِ َٗا٢َ َس٤ٔ َت٤ٔزُ  ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ِبٔس اِْلَ ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َٗ َحسَّ ٌٔیُس ب٩ُِ َحزَرٔیِّ  ا٢َ َس َٗ ا٢َ 

 ٔٚ َِٟورٔ َصٔب َوا ٥ِ أَِرَؿطُ بٔاٟذَّ ُٛ أجَز أََحُس َْ وَ٪ أَِ٪ یُ ٌُ ًَبَّإض إٔ٪َّ َخیَِر ٣َا أْمُتَْن َػانٔ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ  ٕ  ُجَبیِر

 ےہ ہک  و دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، رمعم، دبعارکلمی زجری، رضحت دیعس نب ریبج ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب ابعس ےن رفامای رتہب

 گوگ )لمع( رکےت وہ ہک اینپ زنیم وک وسےن ای ہادنی ےک وعض رکاہی افر ارجت رپ دےتی ںیہ۔

 دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، رمعم، دبعارکلمی زجری، رضحت دیعس نب ریبج :  رافی

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اؿ فلتخم ابعرات اک کذرکہ  و ہک یتیھک ےک ہلسلس ںیم وقنمؽ ںیہ

     264    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ،جزیز، ٨٣ؼور، حرضت ابزاہی٥، حرضت سٌیس ب٩ جبیر :  راوی

 ٔ ث٨ََا َجز ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َُّض٤َا لَا٧َا  َا َیَزیَأ٪ بَأِّسا بٔاِستٔئَِحارٔ اِْلَِرٔق أَِخبََر٧َا  ٕ أ٧َ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبیِر ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ َوَس ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر   یْز 

ائٔ  ـَ ِٟبَِی  ا

 ہبیتق،رجری، وصنمر، رضحت اربامیہ، رضحت دیعس نب ریبج رجنب زنیم وک رکاہی افر ارجت رپ دےنی وک ربا ںیہن ایخؽ رفامےت ےھت۔



 

 

 ہبیتق،رجری، وصنمر، رضحت اربامیہ، رضحت دیعس نب ریبج :  رافی

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

  

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 اؿ فلتخم ابعرات اک کذرکہ  و ہک یتیھک ےک ہلسلس ںیم وقنمؽ ںیہ

     265    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ زرارہ، اس٤اًی١، ایوب، حرضت ٣ح٤س :  راوی

 َ یِّحا ل ٥ِ٠ًَِ َُشَ ٥ِ أَ َٟ ا٢َ  َٗ ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَیُّوَب  ٌٔی١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ َٗا٢َ َحسَّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ُزَراَرَة  ارٔٔب إ ٔاَّ أَِخبََر٧َا  ـَ ٤ُِٟ ٔضي فٔي ا ِ٘ اَ٪ َش

 َ٘ ٤َِٟا٢ٔ بَ بٔ ا٢َ َٟٔؼاحٔٔب ا َٗ َذُر بَٔضا َوُرب٤ََّا  ٌِ ًَلَي ٣ُٔؼیَبٕة ُت ٨ََتَک  ارٔٔب بَیِّ ـَ ا٢َ ٤ُ٠ِٟٔ َٗ ائَیِٔن لَاَ٪ ُرب٤ََّا  ٨ََتَک أَ٪َّ أ٣َٔی٨ََک ـَ یِّ

َی٤ٔی٨ُطُ بٔاهَّللٔ ٣َا َخا٧ََک  َٓ  َخائ٩ْٔ َوإ ٔاَّ 

ت رشحی ) و ہک وکہف ےک اقیض ےھت( فہ اضمرتب رکےن فاےل ےک رمعف نب زرارہ، اامسلیع، اویب، رضحت دمحم ےن اہک ہک رضح

ہلسلس ںیم دف رطح ےس مکح رفامای رکےت ےھت یھبک وت فہ اضمرب وک رفامےت ہک مت اس تبیصم رپ وگاہ ال ہک مت سج یک فہج ےس ذعمفر وہ 

رب ےن یسک مسق یک وکیئ ایختن ںیہن یک مت اس ہن رکان ڑپے افر یھبک امؽ فاےل ےس ےتہک ہک مت اس ابت رپ وگاہ ال ہک اضم افر امضؿ ادا

 ےس فلح ےل گو اس ےن دخافدن دقفس یک وکیئ یسک مسق یک ایختن ںیہن یک۔

 رمعف نب زرارہ، اامسلیع، اویب، رضحت دمحم :  رافی

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

  

 اؿ )ینعی رشتک اضعئ( ےس قلعتمرشتک اال دب

 رشوطں ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رشتک اال دباؿ )ینعی رشتک اضعئ( ےس قلعتم

     266    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلي، یحٌي ب٩ سٌیس، سٔیا٪، ابواسحٙ، ابوًبیسہ، حرضت ًبساهَّلل :  راوی

٤ًَِزُو  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ أَبٔي ًُبَِیَسَة   َٙ ثَىٔي أَبُو إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ا٢َ ب٩ُِ  َٗ ًَِبٔس اهَّللٔ 

 َّ٤ًَ ٥ِ أَٔجِئ أ٧ََا َو َا  َٟ ْس بٔأَٔسیَری٩ِٔ َو ٌِ ََٓحاَئ َس ْس یَِو٦َ بَِسٕر  ٌِ اْر َوَس َّ٤ًَ ُ  أ٧ََا َو ِٛ  اْر بَٔظِیٕئ اِطتََر



 

 

رمعف نب یلع، ییحی نب دیعس، ایفسؿ، اوب ااحسؼ ، اوبدیبعہ، رضحت دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک زغفہ دبر ےک دؿ ںیم رضحت امعر افر 

رضحت دعس رشکی وہےئ ہک  و یھب مہ گوگ امکںیئ ےگ )ینعی رشمنیک افر افکر اک امؽ ای اؿ ےک دیقی فریغہ بس وک( مہ آسپ ںیم 

  ےگ وت رضحت دعس دف دیقویں وک ڑکپ رک الےئ افر ھجم وک افر رضحت امعر وک ھچک ںیہن الم۔میسقت رک ںیل

 رمعف نب یلع، ییحی نب دیعس، ایفسؿ، اوباقحس، اوبدیبعہ، رضحت دبعاہلل :  رافی

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

  

 وطں ےس قلعتم ااحدثیرش :   ابب

 رشتک اال دباؿ )ینعی رشتک اضعئ( ےس قلعتم

     267    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلي ب٩ ححز، اب٩ ٣بار ، یو٧ص، حرضت زہزی :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ یُو٧َُص  ٤َُِٟباَرٔ   ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ ا َٗ  ٕ ًَلٔيُّ ب٩ُِ حُِحز ا٢َ َجائٔزْ إَٔذا  أَِخبََر٧َا  َٗ اؤَؿیِٔن لَاَتَب أََحُسص٤َُا  َٔ ًَِبَسی٩ِٔ ٣َُت اٟزُّصِزٔیِّ فٔي 

٩ًَِ اِْلَخٔ  ٔضي أََحُسص٤َُا  ِ٘ اؤَؿیِٔن َش َٔ  لَا٧َا ٣َُت

یلع نب رجح، انب ابمرک، ویسن، رضحت زرہی ےن ایبؿ ای ہک دف الغؾ رشکی وہں فہ رشتک افمفہض ےک وطر ےس رشکی وہں رھپ 

  ےس اکی صخش دبؽ اتکتب رکے وت ہی اجزئ ےہ افر اؿ ںیم ےس اکی دفرسے یک اجبن ےس ادا رکے اگ۔اؿ ںیم

 یلع نب رجح، انب ابمرک، ویسن، رضحت زرہی :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک : ابب

 وخؿ یک رحتم

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 وخؿ یک رحتم

     268    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ٣ح٤س، ب٩ بکار، ب٩ بَل٢، ٣ح٤س ب٩ ًیسٰي ب٩ س٤یٍ، ح٤یس كوی١، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی



 

 

ٔس ب٩ِٔ بَ  ٩ًَِ أ٧ََٔص أَِخبََر٧َا َصاُروُ٪ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ؤی١ُ  ث٨ََا ح٤َُِیْس اٟلَّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ٔس ب٩ِٔ ًٔیَسي َوصَُو اب٩ُِ ُس٤َِی ٩ًَِ ٣َُح٤َّ کَّارٔ ب٩ِٔ بََٔل٢ٕ 

َّي َشِظَضُسوا ٛٔیَن َحً ٤ُِٟرِشٔ ات١َٔ ا َٗ ُ ا٢َ أ٣ُٔزُِت أَِ٪ أ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٔ  ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ّسا أَِ٪  َا إ َط إ ٔاَّ اهَّللُ َوأَ٪َّ ٣َُح٤َّ َٟ

ِبُسُظ َوَرُسوُٟطُ َوَػ٠َِّوا َػََل  ًَ ّسا  ََٟط إ ٔاَّ اهَّللُ َوأَ٪َّ ٣َُح٤َّ ٔ إٔذَا َطضُٔسوا أَِ٪  َا إ َٓ ِبُسُظ َوَرُسوُٟطُ  َب٠ُوا ِٗٔب٠َت٨ََا َوأَل٠َُوا ًَ ِ٘ َت٨َا َواِسَت

٠َِی٨َا ز٣َٔاُؤصُ  ًَ ِس رَح٣َُِ   َ٘ َٓ َضاَذبَائَٔح٨َا  ِّ٘  ٥ِ َوأ٣ََِواُُٟض٥ِ إ ٔاَّ بَٔح

اہرفؿ نب دمحم، نب اکبر، نب البؽ، دمحم نب ٰیسیع نب عیمس، دیمح وطلی، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

ےس گنج رکفں اہیں کت فآہل فملس ےن اراشد رفامای ھجم وک رشمنیک افر افکر ےس گنج رکےن ےک فاےطس مکح وہا ےہ ہک ںیم رشمنیک 

 ےک افر البہبش روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےک 
ٰ
ہک فہ اس ابت یک اہشدت د ں ہک وکیئ اچس رپفرداگر ںیہن العفہ اہلل اعتٰل

اھکںیئ دنبے ںیہ افر امنز ڑپںیھ امہری امنز یک رطح افر امہرے ہلبق یک اجبن ہنم رک ں امنز ںیم افر امہرے ذحب ےیک وہےئ اجونر 

سج فتق ہی امتؾ ابںیت رکےن ںیگل )ینعی ہی بس اکؾ ااجنؾ دےنی ںیگل( وت مہ رپ رحاؾ وہ ےئگ اؿ ےک وخؿ افر امؽ نکیل یسک قح ےک 

 وعض۔

 اہرفؿ نب دمحم، نب اکبر، نب البؽ، دمحم نب ٰیسیع نب عیمس، دیمح وطلی، رضحت اسن نب امکل :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 وخؿ یک رحتم

     269    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ حشب سابٙ ےہ۔ :  راوی

 َ ا٢َ أ٧ََِبأ٧َ َٗ ِی٥ٕ  ٌَ ُس ب٩ُِ َحات٥ٔٔ ب٩ِٔ نُ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ؤی١ٔ  ٩ًَِ ح٤َُِیٔس ب٩ِٔ اٟلَّ ًَِبُس اهَّللٔ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ا حٔبَّاُ٪ 

 ٔ َط إ َٟ ٔ َّي َشِظَضُسوا أَِ٪  َا إ ات١َٔ ا٨َّٟاَض َحً َٗ ُ ا٢َ أ٣ُٔزُِت أَِ٪ أ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ّسا َرُسو٢ُ اهَّللٔ  اَّ اهَّللُ َوأَ٪َّ ٣َُح٤َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

 ٔ َب٠ُوا ِٗٔب٠َت٨ََا َوأَل٠َُوا َذب ِ٘ ّسا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َواِسَت ََٟط إ ٔاَّ اهَّللُ َوأَ٪َّ ٣َُح٤َّ ٔ إَٔذا َطضُٔسوا أَِ٪  َا إ ِس رَح٣َُِ  َٓ َ٘ َٓ یَحت٨ََا َوَػ٠َِّوا َػََلَت٨َا 

ُض٥ِ  َٟ َضا  ِّ٘ ٠َِی٨َا ز٣َٔاُؤص٥ُِ َوأ٣ََِواُُٟض٥ِ إ ٔاَّ بَٔح ٠َِیض٥ِٔ  ًَ ًَ ٠َِیض٥ِٔ ٣َا  ًَ  ٣َا ٤ُ٠ِِٟٔش٤ٔ٠ٔیَن َو

رتہمج بسح اسقب ےہ۔ اس رفاتی اک ومضمؿ ذموکرہ ابال دحثی ےک اطمقب ےہ رصػ اس دقر ااضہف ےہ ہک اؿ ےک فاےطس 

 املسمونں ےک فاےطس ےہ افر اؿ رپ ےہ  و املسمونں رپ ےہ۔

 رتہمج بسح اسقب ےہ۔ :  رافی



 

 

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 وخؿ یک رحتم

     270    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل، ح٤یس، حرضت ٣ی٤و٪ ب٩ سیاہ ےن حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ح٤َُیِ  َٗ ًَِبٔس اهَّللٔ اِْلَِنَؼارٔیُّ  ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا ٕ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ َسأ٢ََ ٣َِی٤ُوُ٪ ب٩ُِ ٔسَیاظ َٗ ْس 

ا َ٘ َٓ ُط  َٟ ٤ُِِٟش٥ٔٔ٠ َو٣َا ٦ُ َز٦َ ا ا٢َ یَا أَبَا َح٤ِزََة ٣َا یََُحِّ َٗ ّسا َرُسو٢ُ اهَّللٔ أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک  َط إ ٔاَّ اهَّللُ َوأَ٪َّ ٣َُح٤َّ َٟ ٔ ٢َ ٩ِ٣َ َطضَٔس أَِ٪  َا إ

 ًَ ٠ًََِیطٔ ٣َا  ُط ٣َا ٤ُ٠ِِٟٔش٤ٔ٠ٔیَن َو َٟ ُضَو ٣ُِش٥ْٔ٠  َٓ َّي َػََلَت٨َا َوأَل١ََ َذبٔیَحت٨ََا  َب١َ ِٗٔب٠َت٨ََا َوَػل ِ٘ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔیَن َواِسَت  لَي ا

، دیمح، رضحت ومیمؿ نب ایسہ ےن رضحت اسن نب امکل ےس درایتف ای ہک اوب زمحہ املسمؿ ےک فاےطس وخؿ دمحم نب ینثم، دمحم نب دبع اہلل

افر امؽ وک ای شء رحاؾ رکیت ےہ؟ وت اوہنں ےن رفامای  و صخش اہشدت دے اس ابت یک ہک دخا افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل 

رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دخافدن دقفس ےک ےجیھب وہےئ ںیہ افر امہرے فملس ےک العفہ وکیئ ابعدت ےک اقلب ںیہن ےہ افر 

ہلبق یک اجبن رہچہ رکے افر اجونر اھکےئ )ینعی امہرا ذحب الحؽ ت ےھج( وت فہ صخش املسمؿ ےہ افر اس ےک فاےطس فہ امتؾ وقحؼ ںیہ  و 

 (بج ںیہ ایس رطہقی ےس اس اک قح یھب مہ رپ فابج وہایگہک املسمؿ رپ ںیہ )ینعی سج رطہقی ےس دفرسے املسمونں ےک وقحؼ فا

 دمحم نب ینثم، دمحم نب دبعاہلل، دیمح، رضحت ومیمؿ نب ایسہ ےن رضحت اسن نب امکل :  رافی

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

  

 ہکگنج ےک قلعتم ااحدثی ابمر :   ابب

 وخؿ یک رحتم

     271    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ٓح٤س ب٩ بظار، ٤ًزو ب٩ ًاػ٥، ٤ًزا٪، ابوًوا٦، ٤ٌ٣ز، زہزی، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

ث٨ََا ٤ًَِٔزاُ٪ أَ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَأػ٥ٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ا٢َ َحسَّ َٗ وَّا٦ٔ  ٌَ ِٟ بُو ا

ا٢َ ٤ًَُ  َ٘ َٓ َزُب  ٌَ ِٟ ِت ا ٥َ اِرَتسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َِّي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا تُُوف َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ َزَب أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٌَ ِٟ ات١ُٔ ا َ٘ َٕ ُت ِی َٛ زُ یَا أَبَا بََِکٕ 

ا٢َ أَبُو بََِکٕ  َ٘ َّي َشِظَضُسوا أَِ٪  َا َٓ ات١َٔ ا٨َّٟاَض َحً َٗ ُ ٥َ أ٣ُٔزُِت أَِ٪ أ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ٤ََّا  ِّي  إ٧ٔ ََٟط إ ٔاَّ اهَّللُ َوأَن ٔ  إ

ا  ّٗ ٨ًََا ونٔي  ٌُ ِو ٨َ٣َ َٟ تُوا اٟزَّلَاَة َواهَّللٔ  ِْ ََلَة َویُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َوُش٘ٔی٤ُوا اٟؼَّ َّي اهَّللُ  ُلوَ٪ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ا لَا٧ُوا ُش َّ٤٣ٔ



 

 

 ُّٙ َِٟح َّطُ ا ٤ِٔ٠ًَُ  أ٧َ َح  ِس َُشٔ َٗ ا َرأَیُِ  َرأَِی أَبٔي بََِکٕ  َّ٤٠ََٓ ا٢َ ٤ًَُزُ  َٗ ٠ًََِیطٔ  اَت٠ُِتُض٥ِ  َ٘ َٟ 

ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل  دمحم نب اشبر، رمعف نب اعمص، رمعاؿ، اوبوعاؾ، رمعم، زرہی، اسن نب امکل

فملس یک فافت وہیئگ وت رعب ےک ضعب گوگ االسؾ ےس رحنمػ وہ ےئگ۔ رضحت رمع ےن رفامای اے اوبرکب مت الہ رعب ےس سک 

 یلص اہلل ہیلع فآہل رطہقی ےس اہجد رکف ےگ؟ )احالہکن فہ گوگ ہملک وتدیح ےک امےنن فاےل ںیہ( رضحت اوبرکب ےن اہک ہک روسؽ رکمی

فملس ےن اراشد رفامای ھجم وک مکح وہا ےہ گووگں ےس اہجد رکےن اک سج فتق کت ہک فہ اہشدت د ں اس ابت یک ہک وکیئ ابعدت ےک 

 القئ ںیہن ےہ العفہ دخافدن دقفس ےک افر ںیم دخافدن دقفس ےک  اجیھ وہا وہں افر امنز ادا رک ں افر زوکة ادا رک ں۔ دخا یک مسق ارگ

فہ اکی رکبی اک ہچب ںیہن د ں ےگ  و ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک فہ )زوکة ںیم( دےتی ےھت وت ںیم اؿ ےس اہجد رکفں اگ۔ 

ہی نس رک رضحت رمع ےن رفامای سج فتق ںیم ےن رضحت اوبرکب یک )ذموکرہ( راےئ اصػ رھتسی )ینعی وبضمط( دیھکی وت ںیم ےن   

 ( )ینعی اس دقر افصیئ افر الالقتؽ قح ابت ںیم یہ وہ اتکس ےہایل ہک قح یہی ےہ

مدد نب اشبر، رمعف نب اعمص، رمعاؿ، اوبوعاؾ، رمعم، زرہی، اسن نب امکل :  رافی
ج
م
ف

 

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

  

 رہکگنج ےک قلعتم ااحدثی ابم :   ابب

 وخؿ یک رحتم

     272    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، ً٘ی١، زہزی، ًبیساهَّلل ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ًتبة، ابوہزیزہ :  راوی

 َ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَِخب ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  َٗا٢َ َحسَّ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَِخبََر٧َا  ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ًُتَِبَة  َرنٔي ًُبَِیُس اهَّللٔ ب٩ُِ 

رَفَ ٩ِ٣ٔ  َٛ رَفَ ٩ِ٣َ  َٛ َٕ أَبُو بََِکٕ َو ٥َ َواِسُتِد٠ٔ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َِّي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا تُُوف َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ  َٕ ِی َٛ ا٢َ ٤ًَُزُ ْٔلَبٔي بََِکٕ  َٗ َزٔب  ٌَ ِٟ ا

ا َ٘ وُٟوُت ُ٘ َّي َش ات١َٔ ا٨َّٟاَض َحً َٗ ُ ٥َ أ٣ُٔزُِت أَِ٪ أ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ِس  َٗ ا٢َ  َا ت١ُٔ ا٨َّٟاَض َو َٗ  ٩ِ٤َ َٓ ََٟط إ ٔاَّ اهَّللُ  ٔ ا  َا إ

 ًَ طٔ َوحَٔشابُُط  ِّ٘ َشُط إ ٔاَّ بَٔح ِٔ َُٟط َوَن ًََؼ٥َ ٣ٔىِّي ٣َا َط إ ٔاَّ اهَّللُ  َٟ ٔ ٔ إ ََلةٔ َواٟزَّلَاة َٚ بَیَِن اٟؼَّ ات٩٠ََّٔ ٩ِ٣َ ََفَّ َٗ ُ ا٢َ أَبُو بََِکٕ َواهَّللٔ َْل َٗ لَي اهَّللٔ 

َّي اهَّللُ ٔلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل زُّو٧َُط إ َْ ا ّا لَا٧ُوا یُ َ٘ ونٔي ًٔ ٌُ ِو ٨َ٣َ َٟ ٤َِٟا٢ٔ َواهَّللٔ  ُّٙ ا إٔ٪َّ اٟزَّلَاَة َح اَت٠ِتُ َٓ َ٘ َٟ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ا٢َ   َٗ ٌٔطٔ  ًَلَي ٨ِ٣َ ُض٥ِ 

 ُّٙ َِٟح َّطُ ا ُِٓ  أ٧َ َز ٌَ َٓ َح َػِسَر أَبٔي بََِکٕ ٠َِٟٔ٘ٔتا٢ٔ  ِّي َرأَیُِ  اهَّللَ ََشَ  أَن
ََٓواهَّللٔ ٣َا صَُو إ ٔاَّ  ٤ًَُزُ 

، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق روسؽ رکمی 

 

ت ة

 

یلص اہلل ہیلع ہبیتق نب دیعس، ثیل، لیقع، زرہی، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب عت

فآہل فملس یک فافت وہیئگ افر رضحت اوبرکب دصقی ہفیلخ رقمر وہےئ افر رعب ےک ھچک گوگ اکرف وہ ےئگ وت رضحت رمع ےن رضحت 



 

 

 اوبرکب ےس رفامای مت سک رطہقی ےس اہجد رکف ےگ احالہکن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ےہ ہک ھجم وک مکح وہا ےہ

ا اہلل اہک )اس ےملکگووگ
َ
 اِّل

َ

ا اََِل
َ
ا اہلل ہن ہہک ںیل رھپ ںیم ےن ہملک وت دیح ل

َ
 اِّل

َ

ا اََِل
َ
 ےک ےنہک یک فہج ں ےس اہجد رکےن اک۔ سج فتق کت ہک فہ ل

س اک ےس( اس ےن ھجم ےس اانپ امؽ افر اینپ اجؿ وک وفحمظ رک ایل نکیل یسک قح یک فہج ےس سج رطہقی ےس ہک دح ای اصقص ںیم( افر ا

اسحب دخافدن دقفس ےک ذہم الزؾ ےہ ہک فہ ےچس دؽ ےس اتہک ےہ ای رصػ )زابؿ ےس( رضحت اوبرکب ےن رفامای دخا یک مسق ںیم وت 

اس صخش ےس اہجد رکفں اگ ہک  و امنز افر زوکة ےک درایمؿ یسک مسق اک اایتمز رکے )الثم امنز ادا رکے افر زوکة دے اس ےس رماد ہی 

ضئ ںیم ےس یسک اکی رفض اک ارگ رکنم وہ وت فہ صخش اکرف ےہ( ویکہکن زوکة امؽ اک قح ےہ دخا یک مسق ارگ ریس فہ ےہ ہک االسؾ ےک رفا

گوگ )زوکة ںیم( ںیہن د ں ےگ  و ہک فہ گوگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دای رکےت ےھت وت ںیم اؿ گووگں ےس اہجد رکفں 

ہی ابت نس رک رضحت رمع ےن رفامای دخا یک مسق ھچک ںیہن اھت نکیل دخا اعتیل ےن رضحت اوبرکب اک  اگ ریس اہجد ںیم ہن دےنی یک فہج ےس۔

 ہنیس وھکؽ دای اہجد رکےن ےک فاےطس سپ اس فتق ھجم وک ملع وہا ہک یہی )ہلصیف( قح ےہ۔

، اوبرہریہ :  رافی

 

ت ة

 

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، لیقع، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب عت

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 وخؿ یک رحتم

     273    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  ب٩ ًتبة، ابوہزیزہزیاز ب٩ ایوب، ٣ح٤س ب٩ یزیس، سٔیا٪، زہزی، ًبیساهَّلل ب٩ ًبساهَّلل :  راوی

 ًُ ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َیزٔیَس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ًُتَِبَة أَِخبََر٧َا زٔیَازُ ب٩ُِ أَیُّوَب  بَِیسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ 

َّي اهَّللُ ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ اُٟوَصا ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  َٗ إَٔذا  َٓ ََٟط إ ٔاَّ اهَّللُ  ٔ وُٟوا  َا إ ُ٘ َّي َش ات١َٔ ا٨َّٟاَض َحً َٗ ُ ٥َ أ٣ُٔزُِت أَِ٪ أ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

ةُ  ا لَا٧َِ  اٟزِّزَّ َّ٤٠َ َٓ ًَلَي اهَّللٔ  َضا َوحَٔشابُُض٥ِ  ِّ٘ ُض٥ِ إ ٔاَّ بَٔح َٟ ًََؼ٤ُوا ٣ٔىِّي ز٣َٔائَُض٥ِ َوأ٣ََِوا ِس  َ٘ ا٢َ ٤ًَُزُ َٓ ِس َٗ َٗ ات٠ُُٔض٥ِ َو َ٘ ْٔلَبٔي بََِکٕ أَُت

ُٚ بَیَِن اٟؼَّ  ا٢َ َواهَّللٔ  َا أََُفِّ َ٘ َٓ َذا  َٛ َذا َو َٛ و٢ُ  ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َش ًَ َّي اهَّللُ  َ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ َٚ َس٤ٔ ات٩٠ََّٔ ٩ِ٣َ ََفَّ َٗ ُ ََلةٔ َواٟزَّلَاةٔ َوَْل

أَی٨َِا  ُط ََفَ ٌَ اَت٨َ٠ِا ٣َ َ٘ َٓ َیاُ٪ ب٩ُِ حَُشیِٕن بَِی٨َُض٤َا  ِٔ ؤیِّ َوصَُو ُس َ٘ ِٟ َِٟیَص بٔا َیاُ٪ فٔي اٟزُّصِزٔیِّ  ِٔ ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ُس ا٢َ أَبُو  َٗ  َذَٟٔک ُرِطّسا 

، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 

ت ة

 

زاید نب اویب، دمحم نب زیدی، ایفسؿ، زرہی، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب عت

ا اہلل ںیہک رھپ سج فتق ہی اہک وت ھجم ےسفملس ےن ا
َ
 اِّل

َ

ا اََِل
َ
 راشد رفامای ھجم وک مکح وہا ےہ گووگں ےس اہجد رکےن اک اہیں کت ہک فہ گوگ ل

اینپ اجونں وک افر اینپ دفتل وک وفحمظ رک ایل ہک یسک قح یک فہج ےس افر اسحب اؿ اک دخافدن دقفس ےک اپس وہاگ سج فتق الہ رعب 



 

 

وہ ےئگ ینعی رمدت نب ےئگ وت رضحت رمع ےن رضحت اوبرکب ےس رفامای ای مت اؿ گووگں ےس ڑلےت وہ افر ںیم ےن روسؽ  دنی ےس رحنمػ

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس رطہقی ےس ہک  ےہ فہ رفامےن ےگل ہک دخا یک مسق! ںیم امنز افر زوکة ںیم یسک مسق اک رفؼ ںیہن 

وگں ےس  و ہک اؿ دفونں ےک درایمؿ رفؼ رک ں ےگ۔ رھپ رضحت اوبرکب یک رطػ وتمہج وہےئ افر رکفں اگ افر اہجد رکفں اگ اؿ گو

مہ ےن یہی ہلصیف افر اعمہلم درتس اپای وت وگای ہک اس رپ اامجع احصہب وہایگ۔ رضحت اامؾ اسنیئ )فنصم اتکب( ےن رفامای ہی رفاتی 

 نیسح ےن رفاتی ای ےہ افر فہ وقی )رافی( ںیہن ںیہ۔وقی ںیہن ےہ اس ےیل اس وک رضحت زرہی ےس رضحت ایفسؿ نب 

، اوبرہریہ :  رافی

 

ت ة

 

 زاید نب اویب، دمحم نب زیدی، ایفسؿ، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب عت

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

  

 رہکگنج ےک قلعتم ااحدثی ابم :   ابب

 وخؿ یک رحتم

     274    حسیث                               سو٦ ج٠س  :  ج٠س

 حارث ب٩ ٣شٜین، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩ ٣شیب، ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ أَِخبََرنٔي یُو َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ َوصِٕب   ٍُ ٠َِیطٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔیٕن ِٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ا٢َ ا ٌٔیُس َٗ ثَىٔي َس ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٧ُُص 

ا٢َ أ٣ُٔزُِت أَ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ٤َُِٟشیَّٔب أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة أَِخبََرُظ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ََٟط إ ٔاَّ ب٩ُِ ا ٔ وُٟوا  َا إ ُ٘ َّي َش ات١َٔ ا٨َّٟاَض َحً َٗ ُ ِ٪ أ

ا٢َ  َا  َٗ  ٩ِ٤َ َٓ یِ اهَّللُ  ٌَ ٍَ ُط زَّ َوَج١َّ َج٤َ ًَ ًَلَي اهَّللٔ  طٔ َوحَٔشابُُط  ِّ٘ َشُط إ ٔاَّ بَٔح ِٔ ُط َوَن َٟ ًََؼ٥َ ٣ٔىِّي ٣َا َط إ ٔاَّ اهَّللُ  َٟ ٔ ُب ب٩ُِ أَبٔي َح٤ِزََة إ

ا ٌّ َِٟحٔسیَثیِٔن َج٤ٔی  ا

می یلص اہلل ہیلع فآہل فملس احرث نب نیکسم، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رک

ا اہلل اک ارقار رک ںیل رھپ
َ
 اِّل

َ

ا اََِل
َ
 سج صخش ےن اراشد رفامای ھجم وک گووگں ےس اہجد رکےن اک مکح وہا ےہ اہیں کت ہک فہ گوگ ہملک وتدیح ل

ا اہلل ہہک ایل وت اس ےن امؽ فاجؿ وک وفحمظ رک ایل نکیل یسک قح ےک وعض افر اس
َ
 اِّل

َ

ا اََِل
َ
 اک اسحب دخافدن دقفس ےک رپ ےہ۔ ےن ل

 احرث نب نیکسم، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 وخؿ یک رحتم

     275    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٣ِیرة، ًث٤ا٪، طٌیب، زہزی، ًبیساهَّلل ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ًتبة، ابوہزیزہ، :  راوی



 

 

٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِیٕب  ٌَ ٩ًَِ ُط ٌٔیٕس  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ٔس ب٩ِٔ ٣ُِٔیَرَة  ث٨ََا ًُبَِیُس اهَّللٔ ح أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ

٩ًَِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ ثَىٔي اٟزُّصِزٔیُّ  ا٢َ َحسَّ َٗ ِیٕب  ٌَ ٩ًَِ ُط ُة  ث٨ََا َب٘ٔیَّ َٗا٢َ َحسَّ ثٔیرُ ب٩ُِ ًُبَِیٕس  َٛ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ًُتَِبَة ب٩ِٔ َوأ٧ََِبأ٧ََا   ب٩ِٔ 

 ِّ ا تُُوف َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ وزٕ أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة  ٌُ ا٢َ ٣َِش َٗ َزٔب  ٌَ ِٟ رَفَ ٩ِ٣ٔ ا َٛ رَفَ ٩ِ٣َ  َٛ َسُظ َو ٌِ ٥َ َولَاَ٪ أَبُو بََِکٕ َب
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اهَّللُ  َي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

٠َِیطٔ  ًَ َّى اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ِس  َٗ ات١ُٔ ا٨َّٟاَض َو َ٘ َٕ ُت ِی َٛ ٨ُِط َیا أَبَا بََِکٕ  ًَ ات١َٔ ا٨َّٟاَض َوَس٠َّ ٤ًَُزُ َرضَٔي اهَّللُ  َٗ ُ ٥َ أ٣ُٔزُِت أَِ٪ أ

َشطُ إ ٔاَّ  ِٔ َٟطُ َوَن ًََؼ٥َ ٣ٔىِّي ٣َا ِس  َ٘ َٓ َط إ ٔاَّ اهَّللُ  َٟ ٔ ا٢َ  َا إ َٗ  ٩ِ٤َ َٓ َط إ ٔاَّ اهَّللُ  َٟ ٔ وُٟوا  َا إ ُ٘ َّي َش ا٢َ أَبُو بََِکٕ َحً َٗ ًَلَى اهَّللٔ  طٔ َوحَٔشابُُط  ِّ٘  بَٔح

ات٩٠ََّٔ  َٗ ُ ٨ُِط َْل ًَ َْ  َرضَٔي اهَّللُ  ُ ا لَا٧ُوا ی ّٗ ٨ًََا ونٔي  ٌُ ِو ٨َ٣َ َٟ ٤َِٟا٢ٔ َواهَّللٔ  ُّٙ ا إٔ٪َّ اٟزَّلَاَة َح َٓ  ٔ ََلةٔ َواٟزَّلَاة َٚ بَیَِن اٟؼَّ ٔلَى ٩ِ٣َ ََفَّ زُّو٧ََضا إ

ََٓواهَّللٔ ٣َا صُ  ا٢َ ٤ًَُزُ  َٗ ٌَٔضا  ًَلَى ٨ِ٣َ اَت٠ُِتُض٥ِ  َ٘ َٟ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّى اهَّللُ  َح َػِسَر أَبٔي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ًَزَّ َوَج١َّ ََشَ  أَِ٪ َرأَیُِ  أَ٪َّ اهَّلَل 
َو إ ٔاَّ

ُى ْٔلَِح٤ََس  ِٔ ُّٙ َوا٠َّٟ َِٟح َّطُ ا ُِٓ  أ٧َ َز ٌَ َٓ  بََِکٕ ٠َِٟٔ٘ٔتا٢ٔ 

، اوبرہریہ، رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ رص

 

ت ة

 

ػ رفؼ ادمح نب دمحم نب ریغمة، امثعؿ، بیعش، زرہی، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب عت

 ہی ےہ ہک اس رفاتی ںیم ظفل اقعال ےک اجبےئ انعاق ےہ ینعی اکی رکبی اک ہچب۔

، اوبرہریہ، :  رافی

 

ت ة

 

 ادمح نب دمحم نب ریغمة، امثعؿ، بیعش، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب عت

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 وخؿ یک رحتم

     276    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٣ِیرة، ًث٤ا٪، طٌیب، زہزی، ًبیساهَّلل ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ًتبة، ابوہزیزہ، :  راوی

ا٢َ  َٗ ٤ُِِٟٔیَرةٔ  ٔس ب٩ِٔ ا ٤َُِٟشیَّٔب أَ٪َّ  أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٌٔیُس ب٩ُِ ا ثَىٔي َس ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِیٕب  ٌَ ٩ًَِ ُط ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪  َحسَّ

ات١َٔ ا٨َّٟاَض حَ  َٗ ُ ا٢َ أ٣ُٔزُِت أَِ٪ أ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٔ أَبَا صَُزیَِزَة أَِخبََرُظ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َط إ َٟ ٔ وُٟوا  َا إ ُ٘ َّي َش ََٟضا ً ا َٗ  ٩ِ٤َ َٓ  اَّ اهَّللُ 

َِٟؤٟیُس ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  طُ ا َٔ َٟ ًَلَي اهَّللٔ َخا طٔ َوحَٔشابُُط  ِّ٘ َُٟط إ ٔاَّ بَٔح َشطُ َو٣َا ِٔ ًََؼ٥َ ٣ٔىِّي َن ِس  َ٘ َٓ 

ہک  ادمح نب دمحم نب ریغمة، امثعؿ، بیعش، زرہی، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ، رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ رصػ رفؼ ہی ےہ

 اس رفاتی ںیم ظفل اقعال ےک اجبےئ انعاق ےہ ینعی اکی رکبی اک ہچب۔

، اوبرہریہ، :  رافی

 

ت ة

 

 ادمح نب دمحم نب ریغمة، امثعؿ، بیعش، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب عت

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

  



 

 

 ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک گنج :   ابب

 وخؿ یک رحتم

     277    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٣ِیرة، ًث٤ا٪، طٌیب، زہزی، ًبیساهَّلل ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ًتبة، ابوہزیزہ، :  راوی

١ُ ب٩ُِ  َّ٣ َْ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ َیاُ٪  أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ِٔ ِیُب ب٩ُِ أَبٔي َح٤ِزََة َوُس ٌَ ثَىٔي ُط ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟؤٟیُس  ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ  ١ٔ ـِ َٔ ِٟ ا

ٍَ أَبُو بَ  أَِج٤َ َٓ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٔب  ٤َُِٟشیَّ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة َوَذََک آَخ  َ٘ َٓ یَا أَبَا َِکٕ َٟٔ٘ٔتأٟض٥ِٔ 

ات١َٔ ا٨َّٟ  َٗ ُ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٣ُٔزُِت أَِ٪ أ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ِس  َٗ ات١ُٔ ا٨َّٟاَض َو َ٘ َٕ ُت ِی َٛ ََٟط إ ٔاَّ اهَّللُ بََِکٕ  ٔ وُٟوا  َا إ ُ٘ َّي َش اَض َحً

 ِّ٘ ُض٥ِ إ ٔاَّ بَٔح َٟ ًََؼ٤ُوا ٣ٔىِّي ز٣َٔائَُض٥ِ َوأ٣ََِوا اُٟوَصا  َٗ إَٔذا  ونٔي َٓ ٌُ ِو ٨َ٣َ َٟ ََلةٔ َواٟزَّلَاةٔ َواهَّللٔ  َٚ بَیَِن اٟؼَّ ات٩٠ََّٔ ٩ِ٣َ ََفَّ َٗ ُ ا٢َ أَبُو بََِکٕ َْل َٗ َضا 

ا٢َ  َٗ ٌَٔضا  ًَلَي ٨ِ٣َ اَت٠ُِتُض٥ِ  َ٘ َٟ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٔلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل زُّو٧ََضا إ َْ ا لَا٧ُوا یُ ّٗ ٨َا َواهَّللٔ ٣َ ًَ َٓ ِس ٤ًَُزُ  َٗ ا صَُو إ ٔاَّ أَِ٪ َرأَیُِ  اهَّللَ 

 ُّٙ َِٟح َّطُ ا ُِٓ  أ٧َ َز ٌَ َٓ َح َػِسَر أَبٔي بََِکٕ َٟٔ٘ٔتأٟض٥ِٔ   ََشَ

ادمح نب امیلسؿ، ؤملم نب لضف، ف دی،بیعش نب ایب زمحہ، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ، رتہمج اسہقب دحثی 

 رفاتی ںیم ظفل اقعال ےک اجبےئ انعاق ےہ ینعی اکی رکبی اک ہچب۔ ےک اطمقب ےہ رصػ رفؼ ہی ےہ ہک اس

، اوبرہریہ، :  رافی

 

ت ة

 

 ادمح نب دمحم نب ریغمة، امثعؿ، بیعش، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب عت

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

  

  ااحدثی ابمرہکگنج ےک قلعتم :   ابب

 وخؿ یک رحتم

     278    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٣ِیرة، ًث٤ا٪، طٌیب، زہزی، ًبیساهَّلل ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ًتبة، ابوہزیزہ، :  راوی

ث٨ََ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟباَرٔ   ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ا ًَ ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ اؤَیَة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ٕب  اؤیََة ح َوأ٧ََِبأ٧ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ رَحِ ٌَ ا أَبُو ٣ُ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٣ُٔزُِت أَ  ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔي َػأٟٕح  ٤ًَِٔع  ُ٘ اِْلَ َّي َش ات١َٔ ا٨َّٟاَض َحً َٗ ُ وُٟوا  َا ِ٪ أ

ًَلَي اهَّللٔ َضا َوحَٔشابُُض٥ِ  ِّ٘ َُٟض٥ِ إ ٔاَّ بَٔح وا ٣ٔىِّي ز٣َٔائَُض٥ِ َوأ٣ََِوا ٌُ اُٟوَصا ٨َ٣َ َٗ إَٔذا  َٓ َط إ ٔاَّ اهَّللُ  َٟ ٔ ًَزَّ َوَج١َّ إ   

ثی ےک اطمقب ےہ دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، اوباعمفہی، ادمح نب رحب، اوب اعمفہی، اشمع، اوب اصحل، اوبرہریہ، رتہمج اسہقب دح

 رصػ رفؼ ہی ےہ ہک اس رفاتی ںیم ظفل اقعال ےک اجبےئ انعاق ےہ ینعی اکی رکبی اک ہچب۔



 

 

، اوبرہریہ، :  رافی

 

ت ة

 

 ادمح نب دمحم نب ریغمة، امثعؿ، بیعش، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب عت

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 وخؿ یک رحتم

     279    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٣ِیرة، ًث٤ا٪، طٌیب، زہزی، ًبیساهَّلل ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ًتبة، ابوہزیزہ، :  راوی

 َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ أَبٔي صُزَ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٩ًَِ أَبٔي َػأٟٕح  ٕ َو ٩ًَِ َجابٔز َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ أَبٔي ُس ٤ًَِٔع  ٩ًَِ اِْلَ لَي ب٩ُِ ًُبَِیٕس  ٌِ یَِزَة ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َش

َط  َٟ ٔ وُٟوا  َا إ ُ٘ َّي َش ات١َٔ ا٨َّٟاَض َحً َٗ ُ ٥َ أ٣ُٔزُِت أَِ٪ أ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا َا  وا ٣ٔىِّي َٗ ٌُ اُٟوصَا ٨َ٣َ َٗ إَٔذا  َٓ إ ٔاَّ اهَّللُ 

ًَلَي اهَّللٔ  َضا َوحَٔشابُُض٥ِ  ِّ٘ ُض٥ِ إ ٔاَّ بَٔح َٟ  ز٣َٔائَُض٥ِ َوأ٣ََِوا

ااحسؼ نب اربامیہ، یلعی نب دیبع، اشمع، اوب ایفسؿ،اجرب، اوب اصحل، اوبرہریہ، رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ رصػ رفؼ ہی ےہ ہک 

 ظفل اقعال ےک اجبےئ انعاق ےہ ینعی اکی رکبی اک ہچب۔اس رفاتی ںیم 

، اوبرہریہ، :  رافی

 

ت ة

 

 ادمح نب دمحم نب ریغمة، امثعؿ، بیعش، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب عت

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

  

 ابمرہکگنج ےک قلعتم ااحدثی  :   ابب

 وخؿ یک رحتم

     280    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗاس٥ ب٩ زَکیا ب٩ زی٨ار، ًبیساهَّلل ب٩ ٣وسي، طیبا٪، ًاػ٥، زیاز ب٩ ٗیص، ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا ًُبَِیُس اهَّللٔ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ یَّا ب٩ِٔ زٔی٨َإر  أس٥ُ ب٩ُِ َزََکٔ َ٘ ِٟ ِیٕص  أَِخبََر٧َا ا َٗ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ زٔیَاز ًَأػ٥ٕ   ٩ًَِ ث٨ََا َطِیَباُ٪  ا٢َ َحسَّ َٗ ٣ُوَسي 

 ٔ وُٟوا  َا إ ُ٘ َّي َش ات١ُٔ ا٨َّٟاَض َحً َ٘ ا٢َ نُ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َط إ ٔاَّ اهَّلل٩ًَُِ أَبٔي صَُزیَِزَة  َٟ ٔ اُٟوا  َا إ َٗ إَٔذا  َٓ  ََٟط إ ٔاَّ اهَّللُ 

ًَلَي اهَّللٔ  َضا َوحَٔشابُُض٥ِ  ِّ٘ ٠َِی٨َا ز٣َٔاُؤص٥ُِ َوأ٣ََِواُُٟض٥ِ إ ٔاَّ بَٔح ًَ  رَح٣َُِ  

اقمس نب زرکای نب دانیر، دیبع اہلل نب ومیس، ابیشؿ، اعمص، زاید نب سیق، اوبرہریہ رتہمج اسہقب رفاتی ےک اطمقب ےہ نکیل اس 

 فآہل فملس ےن رفامای مہ گووگں ےن اہجد رک ں ےگ اہیں کت ہک فہ ہملک وتدیح ہہک رفاتی ںیم اس دقر ااضہف ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع

 ںیل۔



 

 

 اقمس نب زرکای نب دانیر، دیبعاہلل نب ومیس، ابیشؿ، اعمص، زاید نب سیق، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 وخؿ یک رحتم

     281    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ٣بار ، اسوز ب٩ ًا٣ز، ارسائی١، س٤ا ، ن٤ٌا٪ ب٩ بظیر :  راوی

ا٢َ َحسَّ  َٗ ٤َُِٟباَرٔ   ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ا ُس ب٩ُِ  ٤َأ٪ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ ٩ًَِ ٔس٤َإ   ائٔی١ُ  ث٨ََا إرِٔسَ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَا٣ٔز ث٨ََا اِْلَِسَوزُ ب٩ُِ 

ا َٗ ُت٠ُوُظ ث٥َُّ  ِٗ ا٢َ ا َ٘ َٓ ُظ  ََٓشارَّ ََٓحاَئ َرُج١ْ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ٍَ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ ٔ َبٔظیر ََٟط إ ٔ ا٢َ ٢َ أََشِظَضُس أَِ٪  َا إ َٗ  اَّ اهَّللُ 

 َ٤َّ َٓإ٧ٔ ُت٠ُوُظ  ِ٘ ٥َ  َا َت ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ّذا  وُّ ٌَ وَُٟضا َت ُ٘ ٤ََّ٨ٜٔا َش ٥ِ َوَل ٌَ وُٟوا َن ُ٘ َّي َش ات١َٔ ا٨َّٟاَض َحً َٗ ُ ا أ٣ُٔزُِت أَِ٪ أ

ًََؼ٤ُوا ٣ٔىِّي  اُٟوَصا  َٗ إَٔذا  َٓ َط إ ٔاَّ اهَّللُ  َٟ ٔ ًَلَي اهَّللٔ َا إ َضا َوحَٔشابُُض٥ِ  ِّ٘ َُٟض٥ِ إ ٔاَّ بَٔح  ز٣َٔائَُض٥ِ َوأ٣ََِوا

دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، اوسد نب اعرم، ارسالیئ، امسک، امعنؿ نب ریشب ےس رفاتی ےہ ہک مہ گوگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ھچک اہک۔ آپ یلص  فملس ےک اسھت ےھت ہک اس دفراؿ اکی صخش احرض وہا افر اس ےن اخومیش

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ اس ابت یک اہشدت داتی ےہ ہک دخافدن دقفس ےک العفہ وکیئ ابعدت ےک القئ ںیہن۔ اس صخش ےن اہک 

ںیہن( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن   اہں نکیل فہ ہی ابت اینپ انشتخ رکےن ےک فاےطس اتہک ےہ )فر ہن اس وک دؽ ںیم ابلکل نیقی 

ا اہلل ہہک ںیل رھپ
َ
 اِّل

َ

ا اََِل
َ
سج فتق فہ  رفامای مت اس وک لتق ہن رکف اس ےیل ہک ھجم وک گووگں ےس اہجد رکےن اک مکح وہا ےہ اہیں کت ہک فہ ل

ا اہلل ہہک ںیل وت اوہنں ےن اےنپ امگوں افر اجونں وک اچب ایل نکیل یسک 
َ
 اِّل

َ

ا اََِل
َ
 قح یک فہج ےس افر اؿ اک اسحب دخافدن دقفس ےک ذہم ےہ۔ل

 دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، اوسد نب اعرم، ارسالیئ، امسک، امعنؿ نب ریشب :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 یک رحتموخؿ 

     282    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیساهَّلل، ارسائی١، س٤ا ، ن٤ٌا٪ ب٩ سا٥ٟ، :  راوی

ا٢َ َزَخ١َ  َٗ ثَُط  ٩ًَِ َرُج١ٕ َحسَّ ٤َأ٪ ب٩ِٔ َسا٥ٕٟٔ  ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ ٩ًَِ ٔس٤َإ   ائٔی١ُ  ث٨ََا إرِٔسَ ا٢َ ًُبَِیُس اهَّللٔ َحسَّ ٠َِی٨َا َر  َٗ َّي ًَ ُسو٢ُ اهَّللٔ َػل



 

 

ات١َٔ  َٗ ُ ٔلَيَّ أَِ٪ أ َُّط أُوؤَي إ ا٢َ ٓٔیطٔ إ٧ٔ َٗ ٤َِٟٔسی٨َٔة َو ُٗبَّٕة فٔي ٣َِشحٔٔس ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو٧َِح٩ُ فٔي  ََٟط إ ٔاَّ اهَّللُ ٧َِحَوظُ اهَّللُ  ٔ وُٟوا  َا إ ُ٘ َّي َش   ا٨َّٟاَض َحً

یب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ گووگں ےک اپس دیبع اہلل، ارسالیئ، امسک، امعنؿ نب اسمل، اکی احص

رشتفی الےئ افر مہ گوگ اس فتق دمہنی ونمرہ یک دجسم ںیم اکی ےبق ےک ادنر ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ھجم رپ فیح 

ا 
َ
 اِّل

َ

ا اََِل
َ
اہلل ںیہک )مہ ےن اس ہگج ظفل اتقؽ اک رتہمج اہجد ےس اس فہج ےس ای آیت ےہ ہک ںیم )اکرف( گووگں ےس اہجد رکفں  اہک فہ ل

 ےہ ہک درالص آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک افکر ےس گنج رکان اہجد اھت( ابیق رفاتی دنمرہج ابال ومضمؿ یسیج ےہ۔

 دیبعاہلل، ارسالیئ، امسک، امعنؿ نب اسمل، :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 وخؿ یک رحتم

     283    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ س٠امی٪، حش٩ ب٩ ٣ح٤س ب٩ اًین، زہیر، س٤ا ، ن٤ٌا٪ ب٩ سا٥ٟ، اوض :  راوی

ًَ  أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس  ث٨ََا ٔس٤َاْ   ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ُزَصیِْر  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِیََن  ٔس ب٩ِٔ أَ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا ا َٗا٢َ َحسَّ  ٪َ ٤َأ٪ ب٩ِٔ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٌِ ٩ِ ا٨ُّٟ

٥َ َو  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٠ًََِی٨َا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل و٢ُ َزَخ١َ  ُ٘ ُ  أَِوّسا َش ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َِٟحٔسیَث َسا٥ٕٟٔ  َٚ ا ُٗبَّٕة َوَسا  ٧َِح٩ُ فٔي 

ادمح نب امیلسؿ، نسح نب دمحم نب انیع، زریہ، امسک، امعنؿ نب اسمل، افس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ 

 گووگں ےک اپس رشتفی الےئ افر مہ گوگ اکی ہبق ےک ادنر ےھت رھپ افرپ یک رفاتی ےک اطمقب دحثی لقن یک۔

 ادمح نب امیلسؿ، نسح نب دمحم نب انیع، زریہ، امسک، امعنؿ نب اسمل، افس :  فیرا

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 وخؿ یک رحتم

     284    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س، طٌبہ، ن٤ٌا٪ ب٩ سا٥ٟ :  راوی

ا٢َ  َٗ ٤َأ٪ ب٩ِٔ َسا٥ٕٟٔ  ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ْس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ و٢ُ أََتِیُ   أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ُ٘ ُ  أَِوّسا َش ٌِ َس٤ٔ

 ًَ َّي اهَّللُ  ََٓحاَئ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َُیِرُُظ  َُیِرٔی َو بَّةٔ  ُ٘ ِٟ ٨َا٦َ ٩ِ٣َ لَاَ٪ فٔي ا َٓ ُٗبَّٕة  طُ فٔي  ٌَ ٨َُُِٜٓ  ٣َ  ٕٕ ِٓٔس َث٘ٔی ٥َ فٔي َو َرُج١ْ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ



 

 

 َٗ ِّي َرُسو٢ُ اهَّللٔ  َط إ ٔاَّ اهَّللُ َوأَن َٟ ٔ َِٟیَص َشِظَضُس أَِ٪  َا إ ا٢َ أَ َ٘ َٓ ُت٠ُِط  ِٗ ا َٓ ا٢َ اذَِصِب  َ٘ َٓ ُظ  َّي اهَّللُ ََٓشارَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ا٢َ َشِظَضُس 

ا َٗ إَٔذا  َٓ ََٟط إ ٔاَّ اهَّللُ  ٔ وُٟوا  َا إ ُ٘ َّي َش ات١َٔ ا٨َّٟاَض َحً َٗ ُ ا٢َ أ٣ُٔزُِت أَِ٪ أ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َذِرُظ ث٥َُّ  ُٟوَصا رَح٣َُِ  ز٣َٔاُؤص٥ُِ َوأ٣ََِواُُٟض٥ِ إ ٔاَّ ًَ

 َٓ ْس  ا٢َ ٣َُح٤َّ َٗ َضا  ِّ٘ ا٢َ أَُه بَٔح َٗ ِّي َرُسو٢ُ اهَّللٔ  َط إ ٔاَّ اهَّللُ َوأَن َٟ ٔ َِٟیَص َشِظَضُس أَِ٪  َا إ َِٟحٔسیٔث أَ َِٟیَص فٔي ا َبَة أَ ٌِ ٠ُِ  ُٟٔظ َضا َو َا ُ٘ ٌَ ٨َُّضا ٣َ

 أَِزرٔی

وسؽ رکمی یلص اہلل دمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، امعنؿ نب اسمل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت افس ےس ہک  فہ رفامےت ےھت ہک ںیم ر

ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم احرض وہا ہلیبق فیقث ےک گووگں ےک رمہاہ احرض وہا رھپ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

رمہاہ اھت اکی ہبق ںیم امتؾ گوگ وس ےئگ رصػ ںیم افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اجےتگ ےھت ہک اس دفراؿ اکی صخش احرض وہا افر 

ہ صخش اخومیش ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وگتفگ رکےن اگل۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اج مت اس وک لتق رک ڈاگو ف

رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ای فہ صخش اس ابت یک اہشدت ںیہن داتی ہک دخافدن دقفس ےک العفہ وکیئ ابعدت ےک القئ 

اہلل ےک العفہ وکیئ رپفرداگر ںیہن ےہ افر ںیم دخافدن دقفس اک روسؽ )یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( وہں۔ اس صخش ےن اہک ںیہن ےہ افر 

ویکں ںیہن! ںیم اس یک وگایہ داتی وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اس وک وھچڑ دف۔ رھپ رفامای ھجم وک گووگں ےس گنج 

ا اہلل ہہک ںیل۔ سج فتق اوہنں ےن ہی اہک وت اؿ یک اجںین افر اؿ ےک امؽ )ینعی اہجد( رکےن اک مکح 
َ
 اِّل

َ

ا اََِل
َ
وہا ےہ اہیں کت ہک فہ ل

وفحمظ وہ ےئگ نکیل یسک قح ےک وعض۔ دمحم ےن اہک ہک ںیم ےن رضحت ہبعش ےس درایتف ای ہک ہی دحثی رشفی ںیم ںیہن ےہ ارگ فہ 

  رپ رحاؾ وہ ےئگ۔ رگم یسک قح ےک دبہل ںیم۔گوگ ہملک ڑپھ ںیل وت اؿ ےک اجؿ ف امؽ ھجم

 دمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، امعنؿ نب اسمل :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 وخؿ یک رحتم

     285    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساهَّلل، ًبساهَّلل ب٩ بَک، حات٥ ب٩ ابوػِیرة، ن٤ٌا٪ ب٩ سا٥ٟ، ٤ًزو ب٩ اوض :  راوی

ث٨ََا َحات٥ُٔ ب٩ُِ أَبٔي َػِٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ بََِکٕ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اهَّللٔ  ٩ًَِ أَِخبََرنٔي َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ٤َأ٪ ب٩ِٔ َسا٥ٕٟٔ أَ٪َّ یَرَة  ٌِ ا٨ُّٟ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٣ُٔزُِت أَ  َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٤َِزو ب٩َِ أَِوٕض أَِخبََرُظ أَ٪َّ أَبَاُظ أَِوّسا  َّي َشِظَضُسوا أَِ٪ ًَ ات١َٔ ا٨َّٟاَض َحً َٗ ُ ِ٪ أ

٦ُ ز٣َٔاُؤص٥ُِ   اهَّللُ ث٥َُّ َتَِحُ
َط إ ٔاَّ َٟ ٔ َضا َا إ ِّ٘  َوأ٣ََِواُُٟض٥ِ إ ٔاَّ بَٔح



 

 

اہرفؿ نب دبع اہلل، دبعاہلل نب رکب، احمت نب اوبریغصة، امعنؿ نب اسمل، رمعف نب افس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

یئ ابعدت ےک القئ فملس ےن اراشد رفامای ھجم وک مکح وہا ےہ گووگں ےس گنج رکےن اک اہیں کت ہک فہ اہشدت د ں اس ابت یک ہک وک

 ںیہن ےہ العفہ دخافدن دقفس ےک رھپ رحاؾ وہ اجںیئ ےگ اؿ وخؿ افر امؽ نکیل یسک قح ےک وعض۔

 اہرفؿ نب دبعاہلل، دبعاہلل نب رکب، احمت نب اوبریغصة، امعنؿ نب اسمل، رمعف نب افس :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 وخؿ یک رحتم

     286    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ػٔوا٪ ب٩ ًیسي، ثور، ابوًو٪، ابوازریص :  راوی

َواُ٪  ِٔ ث٨ََا َػ ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا اؤیََة  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌَ ٣ُ  ُ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ أَبٔي إِٔزرٔیَص  ِوٕ٪  ًَ ٩ًَِ أَبٔي  ٩ًَِ ثَِوٕر  ب٩ُِ ًٔیَسي 

و٢ُ  ُ٘ ُتُط َیِدُلُب َش ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َِٟحٔسیٔث  ٠ٔی١َ ا َٗ َّي َیِدُلُب َولَاَ٪  ُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ َس٤ٔ

ّسا أَِو اهَّللُ  ِّ٤ ٌَ ٩َ٣ٔ ٣َُت ِْ ٤ُِٟ ُت١ُ ا ِ٘ ُظ إ ٔاَّ اٟزَُّج١ُ َش رٔفَ ِِ ًََسي اهَّللُ أَِ٪ َش و٢ُ ل١ُُّ َذ٧ِٕب  ُ٘ ٥َ َش
ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  اٟزَُّج١ُ ی٤َُوُت لَأَفّ

رےہ ےھت افر دمحم نب ینثم، وفصاؿ نب یسیع، وثر، اوبوعؿ، اوبادرسی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اعمفہی ےس ہک  فہ ہبطخ دے 

اوہنں ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس تہب مک ااحدثی رفاتی یک ںیہ فہ رفامےت ےھت ہک ںیم ےن ہک  ےہ روسؽ رکمی یلص 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہبطخ ںیم رفامےت ےھت رہ اکی انگہ دخافدن دقفس اعمػ رفامےئ اگ )ینعی رفغمت 

 عق ےہ( ای  و صخش رفک یک احتل ںیم رمے وت اس یک ششخب یک وتعق ںیہن ےہ۔یک وت

 دمحم نب ینثم، وفصاؿ نب یسیع، وثر، اوبوعؿ، اوبادرسی :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

  رحتموخؿ یک

     287    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلي، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، ا ا٤ًع، ًبساهَّلل ب٩ ٣زة، ٣ُسوٚ، ًبساهَّلل :  راوی

ًَبِ   ٩ًَِ ٤ًَِٔع  ٩ًَِ اِْلَ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ   ٩ًَِ ًَلٓٔيٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ِبٔس اهَّللٔ أَِخبََر٧َا  ًَ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َُِسُ ٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٣ُزََّة 



 

 

 ٔ٢ ًَلَي اب٩ِٔ آَز٦َ اِْلَوَّ ِْٔص ُه٤ّ٠ِا إ ٔاَّ لَاَ٪  َت١ُ َن ِ٘ ا٢َ  َا ُت َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٢ُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل َُّط أَوَّ َٔک أ٧َ ١ْ ٩ِ٣ٔ َز٣َٔضا َوذَٟ ِٔ ٔ ٛ

ِت١َ  َ٘ ِٟ  ٩ِ٣َ َس٩َّ ا

نب یلع، دبعارلنمح، ایفسؿ، االشمع، دبعاہلل نب رمة، رسمفؼ، دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  رمعف

ےن اراشد رفامای ملظ یک فہج ےس وکیئ وخؿ ںیہن وہ ا )ینعی وکیئ صخش لتق ںیہن وہ ا( رگم رضحت آدؾ ےک ےلہپ ڑلےک )اقلیب یک 

اک اکی ہصح ڈاؽ دای اج ا ےہ اس ےیل ہک ںیم اس ےن ےلہپ وخؿ رکان ااجید ای افر اس ےن اےنپ اھبیئ  رگدؿ( رپ اس ےک وخؿ اک انگہ

 )اہلیب( وک لتق ای اس رطہقی ےس  و صخش ربی ابت )ای انگہ اک اکؾ( ااجید رکے وت اس اک فابؽ اس رپ وہ ا رےہ اگ۔

 رمة، رسمفؼ، دبعاہلل رمعف نب یلع، دبعارلنمح، ایفسؿ، االشمع، دبعاہلل نب :  رافی

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

  

 لتق انگہ دشدی

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 لتق انگہ دشدی

     288    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ة ب٩ ٣اٟخ، ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ رحاني، اب٩ اسحاٚ، ابزاہی٥ ب٩ ٣ہاجز، اس٤اًی١، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًزو، ٣ح٤س ب٩ ٣ٌاوی :  راوی

 ًبساهَّلل ب٩ ٤ًزو ب٩ ًاؾ

٩ًَِ اب٩ِٔ إِٔسحَ  انٔيُّ  ََِٟحَّ ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ
ا٢َ َحسَّ َٗ ََٟخ  اؤیََة ب٩ِٔ ٣َا ٌَ ُس ب٩ُِ ٣ُ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ بِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  َٙ ٩ًَِ  ٕ ٩ٔ ٣َُضأجز

ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػ  َٗ ا٢َ  َٗ أؾ  ٌَ ِٟ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ا ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٤ِزٕو  ًَ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ٌٔی١َ ٣َِولَي  َّٟٔذی إِٔس٤َ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوا ًَ َّي اهَّللُ  ل

ًَِو٥ُ ٨ًَِٔس اهَّللٔ ٩ِ٣ٔ َزَوا٢ٔ  ٩ٕ٣ٔ أَ ِْ ِت١ُ ٣ُ َ٘ َٟ  ٔ ٔسي بَٔیٔسظ ِٔ ؤیِّ  َن َ٘ ِٟ َِٟیَص بٔا  ٔ ٤َُِٟضأجز ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ا ا٢َ أَبُو  َٗ ٧َِیا   اٟسُّ

 نب امجل، دمحم نب ہملس رحاین، انب ااحسؼ، اربامیہ نب اہمرج، اامسلیع، دبعاہلل نب رمعف، دبعاہلل نب رمعف نب اعص ےس 

 

ة
بئ
دمحم نب اعمف

آہل فملس ےن اراشد رفامای اس ذات یک مسق ہک سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ہک املسمؿ اک رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع ف

 لتق رکان دخافدن دقفس ےک زندکی امتؾ داین ےک ابتہ وہےن ےس زایدہ ےہ۔

 نب امجل، دمحم نب ہملس رحاین، انب ااحسؼ، اربامیہ نب اہمرج، اامسلیع، دبعاہلل نب رمعف، دبع :  رافی

 

ة
بئ
 اہلل نب رمعف نب اعصدمحم نب اعمف

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

  



 

 

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 لتق انگہ دشدی

     289    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًسی، طٌبہ، شٌلي ب٩ ًلاء، وہ اپ٨ے واٟس سے، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًزیحٌي ب٩ حٜی٥ بصی، اب٩ ابو :  راوی

 ًَ ًََلإئ  لَي ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ َش َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ًَٔسٓیٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ یُّ  َِٟبِصٔ ٜٔی٥ٕ ا ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا َیِحٌَي ب٩ُِ َح  ٩ًَِ ٩ِ أَبٔیطٔ 

َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٤ِزٕو  ِت١ٔ َرُج١ٕ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ًَ َٗ ٧َِیا أَصَِوُ٪ ٨ًَِٔس اهَّللٔ ٩ِ٣ٔ  َٟزََوا٢ُ اٟسُّ ا٢َ  َٗ  ٥َ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

ییحی نب میکح رصبی، انب اوبدعی، ہبعش، یلعی نب اطعء، فہ اےنپ فادل ےس، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

  اک ابتہ افر ربابد وہ اجان دخافدن دقفس ےک زندکی ہ ری ےہ یسک املسمؿ وک )انقح( لتق رکےن ےس۔فآہل فملس ےن اراشد رفامای البہبش داین

 ییحی نب میکح رصبی، انب اوبدعی، ہبعش، یلعی نب اطعء، فہ اےنپ فادل ےس، دبعاہلل نب رمع :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 لتق انگہ دشدی

     290    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س، طٌبہ، شٌلي، وہ اپ٨ے واٟس سے، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََا ٣ُحَ  ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ ٩ٔ٣ٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ِْ ٤ُ ِٟ ِت١ُ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٤ًَِزٕو  ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  لَي  ٌِ ٩ًَِ َش َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ْس  َّ٤

٧َِیا ًَِو٥ُ ٨ًَِٔس اهَّللٔ ٩ِ٣ٔ َزَوا٢ٔ اٟسُّ  أَ

دقفس ےک زندکی دشدی دمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، یلعی، فہ اےنپ فادل ےس، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک املسمؿ اک لتق رکان دخاف دن

 ےہ داین ےک ابتہ وہےن ےس۔

 دمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، یلعی، فہ اےنپ فادل ےس، دبعاہلل نب رمع :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 لتق انگہ دشدی

     291    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ٠سج

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س، طٌبہ، شٌلي، وہ اپ٨ے واٟس سے، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز :  راوی



 

 

َل  ًَ لَي ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ َش ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا ٣َِد٠َُس ب٩ُِ یَزٔیَس  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ِزُو ب٩ُِ صَٔظا٦ٕ  ًَ ِبٔس اهَّللٔ أَِخبََر٧َا  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  إئ 

٧َِیا ًَِو٥ُ ٨ًَِٔس اهَّللٔ ٩ِ٣ٔ َزَوا٢ٔ اٟسُّ ٩ٔ٣ٔ أَ ِْ ٤ُ ِٟ ِت١ُ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٤ِزٕو  ًَ  ب٩ِٔ 

رمعف نب اشہؾ، دلخم نب زیدی، ایفسؿ، وصنمر، یلعی، فہ اےنپ فادل ےس، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک املسمؿ اک لتق رکان دخافدن 

 کی دشدی ےہ داین ےک ابتہ وہےن ےس۔دقفس ےک زند

 دمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، یلعی، فہ اےنپ فادل ےس، دبعاہلل نب رمع :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 لتق انگہ دشدی

     292    حسیث                               و٦ج٠س س  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ اسحٙ ٣زوزی، خاٟس ب٩ خساغ، حات٥ ب٩ اس٤اًی١، برش ب٩ ٣ہاجز، ًبساهَّلل ب٩ بزیسة :  راوی

ث٨ََا َحات٥ُٔ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ثَىٔي َخأُٟس ب٩ُِ خَٔسإغ  ْة َحسَّ َ٘ ٤َِٟزَِوزٔیُّ ٔث َٙ ا َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ إِٔسَح ٔ ب٩ِٔ  أَِخبََر٧َا ا ٩ًَِ َبٔظیر ٌٔی١َ  إِٔس٤َ

 َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ بَُزیَِسَة   ٩ًَِ  ٔ ٤َُِٟضأجز ًَِو٥ُ ٨ًَِٔس اهَّللٔ ٩ِ٣ٔ ا ٩ٔ٣ٔ أَ ِْ ٤ُِٟ ِت١ُ ا

٧َِیا  َزَوا٢ٔ اٟسُّ

احمت نب اامسلیع، رشب نب اہمرج، دبعاہلل نب ربدیة ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل  نسح نب ااحسؼ رمفزی، اخدل نب دخاش،

 ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ومنم وک لتق رکان دخافدن دقفس ےک زندکی دشدی ےہ داین ےک ابتہ وہےن ےس۔

 اہلل نب ربدیةنسح نب اقحس رمفزی، اخدل نب دخاش، احمت نب اامسلیع، رشب نب اہمرج، دبع :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 لتق انگہ دشدی

     293    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٕ ا ازرٚ، َشیک، ًاػ٥، ابو وائ١، ًبساهَّللرسیٍ ب٩ ًبساهَّلل واسلي، اسحٙ ب٩ یو :  راوی

٩ًَِ ََشٔ   ُٚ َٕ اِْلَِزَر ُٙ ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟدٔصيُّ  َوأسٔليُّ ا
ِٟ ًَِبسٔ اهَّللٔ ا ٍُ ب٩ُِ  ی ٩ًَِ أَبٔي َوائ١ٕٔ أَِخبََر٧َا رَسٔ ًَأػ٥ٕ   ٩ًَِ یٕک 

َّي ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَِبسٔ اهَّللٔ  َضي بَیَِن ا٨َّٟأض  ٩ًَِ  ِ٘ ٢ُ ٣َا شُ ََلةُ َوأَوَّ ِبُس اٟؼَّ ٌَ ِٟ ٢ُ ٣َا یَُحاَسُب بٔطٔ ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَوَّ ًَ اهَّللُ 



 

 

٣َائٔ   فٔي اٟسِّ

رسعی نب دبعاہلل فایطس، ااحسؼ نب ویفس االزرؼ، رشکی، اعمص، اوب فالئ، دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

اراشد رفامای امنز اک بس ےس ےلہپ دنبہ ےس )ایقتم ےک دؿ( اسحب وہاگ افر بس ےس ےلہپ گووگں ےک وخؿ اک ہلصیف ای فآہل فملس ےن 

 اجےئ اگ۔

 رسعی نب دبعاہلل فایطس، اقحس نب ویفس االزرؼ، رشکی، اعمص، اوب فالئ، دبعاہلل :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 لتق انگہ دشدی

     294    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبسا اًلي، خاٟس، طٌبہ، س٠امی٪، ابو وائ١، ًبساهَّلل :  راوی

٩ًَِ َخ  ًِلَي  ِبٔس اِْلَ ًَ ُس ب٩ُِ  ِبٔس اهَّللٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَ  ٩ًَِ ُث  ُ  أَبَا َوائ١ٕٔ یَُحسِّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٪َ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط أٟٕس َحسَّ

٣َائٔ  ٥َُٜ بَیَِن ا٨َّٟأض فٔي اٟسِّ ٢ُ ٣َا یُِح ا٢َ أَوَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   اهَّللٔ َػل

اوب فالئ، دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، امیلسؿ، 

 ایقتم ےک رفز بس ےس ےلہپ  و گووگں اک ہلصیف ای اجےئ اگ وت وخؿ ےک دقمامت اک ہلصیف وہاگ ۔

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، امیلسؿ، اوب فالئ، دبعاہلل :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 لتق انگہ دشدی

     295    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  :  راوی

ث٨ََا أَبُو َزاُوزَ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ َضي  أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ِ٘ ٢ُ ٣َا شُ ًَِبُس اهَّللٔ أَوَّ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي َوائ١ٕٔ  ٤ًَِٔع  ٩ًَِ اِْلَ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس

٣َائٔ  َِٟ٘ٔیا٣َٔة فٔي اٟسِّ  بَیَِن ا٨َّٟأض یَِو٦َ ا

 رتہمج اسہقب رفاتی ےک اطمقب ےہ۔



 

 

  :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 لتق انگہ دشدی

     296    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  :  راوی

 ًِ ٩ًَِ اِْلَ ثَىٔي إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ كَِض٤َاَ٪  ا٢َ َحسَّ َٗ ثَىٔي أَبٔي  َٗا٢َ َحسَّ ِٕٔؽ  ٨َاَصا أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح ٌِ ٕٙ ث٥َُّ َذََکَ ل٤َٔ٠َّة ٣َ ٩ًَِ َط٘ٔی ٤َٔع 

٣َائٔ  َِٟ٘ٔیا٣َةٔ فٔي اٟسِّ َضي بَیَِن ا٨َّٟأض یَِو٦َ ا ِ٘ ٢ُ ٣َا شُ ا٢َ أَوَّ َٗ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ  ٩ًَِ ِحبٔی١َ  ٤ِزٔو ب٩ِٔ َُشَ ًَ  ٩ًَِ 

 رتہمج اسہقب رفاتی ےک اطمقب ےہ۔

  :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 لتق انگہ دشدی

     297    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  :  راوی

٤ًَِٔع  ٩ًَِ اِْلَ اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ َٗا٢َ َحسَّ ٕب  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ رَحِ َٗ ا٢َ  َٗ ِحبٔی١َ  ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ َُشَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔي َوائ١ٕٔ 

٣َائٔ  َِٟ٘ٔیا٣َٔة فٔي اٟسِّ َضي ٓٔیطٔ بَیَِن ا٨َّٟأض یَِو٦َ ا ِ٘ ٢ُ ٣َا ُش ٥َ أَوَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َػل

 رتہمج اسہقب رفاتی ےک اطمقب ےہ۔

  :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 لتق انگہ دشدی

     298    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  :  راوی



 

 

 َٗ اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ََلٔئ  ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا َضي أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ِ٘ ٢ُ ٣َا شُ ا٢َ أَوَّ َٗ ًَِبسٔ اهَّللٔ   ٩ًَِ  ٕٙ ٩ًَِ َط٘ٔی ٤ًَُِع  ث٨ََا اِْلَ ا٢َ َحسَّ

٣َائٔ   بَیَِن ا٨َّٟأض فٔي اٟسِّ

 رتہمج اسہقب ےک اطمقب ےہ۔

  :  رافی

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

  

  ااحدثی ابمرہکگنج ےک قلعتم :   ابب

 لتق انگہ دشدی

     299    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابزاہی٥ ب٩ ٣شت٤ز، ٤ًزو ب٩ ًاػ٥، ٣ٌت٤ز، وہ اپ٨ے واٟس سے، ا ا٤ًع، ط٘یٙ ب٩ س٤٠ہ، ٤ًزو ب٩ َشجی١، ًبساهَّلل  :  راوی

 ب٩ ٣شٌوز

٤ُِِٟشَت٤ٔزِّ  ٙٔ ب٩ِٔ َس٤َ٠ََة  أَِخبََر٧َا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ا ٩ًَِ َط٘ٔی ٤ًَِٔع  ٩ًَِ اِْلَ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َت٤ْٔز  ٌِ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَأػ٥ٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ

ا٢َ َیحٔ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل وزٕ  ٌُ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٣َِش ًَ  ٩ًَِ ِحبٔی١َ  ٤ِزٔو ب٩ِٔ َُشَ ًَ زَُّج١ُ آخّٔذا بَٔیٔس اٟزَُّج١ٔ یُئ ا٩ًَِٟ 

یَ  َٓ ََٟک  زَّةُ  ٌٔ ِٟ َت٠ُِتُط َٟٔتُٜوَ٪ ا َٗ و٢ُ  ُ٘ َی َٓ َت٠َِتُط  َٗ َُٟط ٥َٟٔ  و٢ُ اهَّللُ  ُ٘ َی َٓ َت٠َىٔي  َٗ و٢ُ یَا َربِّ َصَذا  ُ٘ َی ََّضا لٔي َوَیحٔیُئ اٟزَُّج١ُ آخّٔذا َٓ إ٧ٔ َٓ و٢ُ  ُ٘

 َٓ َت٠َىٔي  َٗ و٢ُ إٔ٪َّ صََذا  ُ٘ َی َٓ َیبُوُئ بَٔیٔس اٟزَُّج١ٔ  َٓ ََُٔلٕ٪  ٔ َِٟیَشِ  ٟ ََّضا  و٢ُ إ٧ٔ ُ٘ َی َٓ ََُٔلٕ٪  ٔ زَّةُ ٟ ٌٔ ِٟ و٢ُ َٟٔتُٜوَ٪ ا ُ٘ َی َٓ َت٠َِتُط  َٗ ُط ٥َٟٔ  َٟ و٢ُ اهَّللُ  ُ٘  َی

 بٔإٔث٤ِٔطٔ 

ےہ  اربامیہ نب رمتسم، رمعف نب اعمص، رمتعم، فہ اےنپ فادل ےس، االشمع، قیقش نب ہملس، رمعف نب رشلیج، دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی

ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایقتم ےک دؿ اکی آدیم دفرسے صخش اک اہھت ڑکپ رک الےئ اگ افر ےہک اگ ہک اے 

رپفرداگر! اس ےن ھجم وک لتق رک دای اھت دخافدن دقفس اراشد رفامےئ اگ ہک وت ےن سک فہج ےس اس وک لتق ای اھت فہ صخش ےہک اگ ہک ںیم 

ے فاےطس )ینعی دخا اعتیل یک راض دنمی یک فہج ےس( لتق ای اھت  اہک ھجت وک زعت احلص وہ افر ںیم ریتا انؾ افک ا رکےن ےن اس وک ریت

یک فہج ےس اس صخش وک لتق ای اھت )ینعی اہجد ںیم( اس رپ دخافدن دقفس رفامےئ اگ ہک البہبش زعت ریمے فاےطس ےہ افر ایقتم ےک 

اہھت ڑکپ رک الےئ اگ اس دخافدن دقفس ےس رعض رکے اگ ہک اس صخش ےن ھجم وک لتق ای اھت وت دؿ اکی آدیم دفرسے آدیم اک 

 رپفرداگر رفامےئ اگ ہک سک فہج ےس وت ےن اس وک لتق ای اھت؟ وت فہ صخش ےہک اگ ہک الفں آدیم وک زعت دےنی ےک فاےطس لتق ای اھت )ینعی

یسک داینفی دصقم ےک فاےطس لتق ای اھت اس رپ دخافدن دقفس رفامےئ اگ ہک الفں یسک احمک فتق ای ابداشہ یک وکحتم وبضمط رکےن ای 



 

 

 صخش ےک فاےطس زعت ںیہن ےہ رھپ فہ اس اک انگہ )اینپ رطػ( ٹیمس ےل اگ۔

 اربامیہ نب رمتسم، رمعف نب اعمص، رمتعم، فہ اےنپ فادل ےس، االشمع، قیقش نب ہملس، رمعف نب رشلیج، دبعاہلل نب دوعسد :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 لتق انگہ دشدی

     300    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 جوني، ج٨سبًبساهَّلل ب٩ ٣ح٤س ب٩ ت٤ی٥، ححاد، طٌبہ، ابو ٤ًزا٪  :  راوی

٩ًَِ أَبٔي ٤ًِٔزَ  َبُة  ٌِ ا٢َ أَِخبََرنٔي ُط َٗ اْد  ث٨ََا َححَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٔس ب٩ِٔ َت٤ٔی٥ٕ  ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ا٢َ ُج٨َِسْب أَِخبََر٧َا  َٗ ا٢َ  َٗ َِٟحِونٔيِّ  اَ٪ ا

ا٢َ یَ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ََُٓلْ٪ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ثَىٔي  و٢ُ َس١ِ َصَذا ٓٔی٥َ َحسَّ ُ٘ َی َٓ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  ات٠ٔٔطٔ یَِو٦َ ا َ٘ ُتو٢ُ بٔ ِ٘ ٤َِٟ حٔیُئ ا

َ٘ٔضا َٓاتَّ ا٢َ ُج٨َِسْب  َٗ ََُٓلٕ٪  ًَلَي ٠ِ٣ُٔک  َت٠ُِتُط  َٗ و٢ُ  ُ٘ َی َٓ َت٠َىٔي  َٗ 

ای ہک روسؽ رکمی یلص اہلل دبع اہلل نب دمحم نب میمت، اجحج، ہبعش، اوب رمعاؿ  وین، دنجب ےس رفاتی ےہ ہک الفں آدیم ےن ھجم وک لتق 

ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ایقتم ےک دؿ وتقمؽ صخش اےنپ اقلت وک )ڑکپ رک( الےئ اگ افر ےہک اگ ہک اے ریمے رپفرداگر اس 

ینعی الفں ےس وپھچ ےل ہک اس ےن ھجم وک سک فہج ےس لتق ای اھت؟ فہ ےہک اگ ہک ںیم ےن اس وک لتق ای اھت الفں آدیم یک وکح تم ںیم )

 ( احمک ای الفں رفامرنفا ےک اعتفؿ ےک فاےطس( رضحت دنجب ےن اہک رھپ مت اس ےس وچب )ویکہکن ہی انگہ اعمػ ںیہن وہاگ

 دبعاہلل نب دمحم نب میمت، اجحج، ہبعش، اوب رمعاؿ  وین، دنجب :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 لتق انگہ دشدی

     301    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، سٔیا٪، ٤ًار زہىي، سا٥ٟ ب٩ ابي جٌس :  راوی

 ًَ صِىٔيِّ  إر اٟسُّ َّ٤ًَ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٨ّ٣ٔا أَِخبََر٧َا  ِْ َت١َ ٣ُ َٗ  ٩ِ َّ٤ًَ ًَبَّإض ُسئ١َٔ  ٔس أَ٪َّ اب٩َِ  ٌِ َِٟح ٩ِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أَبٔي ا

 َ ٧  ُ ٌِ ِوبَُة َس٤ٔ َُٟط اٟتَّ َّي  ًَبَّإض َوأَن ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ ١َٔ٤ًَ َػأّٟحا ث٥َُّ اصَِتَسی  ّسا ث٥َُّ َتاَب َوآ٩َ٣َ َو ِّ٤ ٌَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َُت َّي اهَّللُ  بٔی٥َُِّٜ َػل

ا٢َ شَ  َٗ َت٠َىٔي ث٥َُّ  َٗ و٢ُ أَِی َربِّ َس١ِ َصَذا ٓٔی٥َ  ُ٘ َی َٓ ات١ٔٔ َتِظَدُب أَِوَزاُجطُ َز٣ّا  َ٘ ِٟ ا بٔا ّ٘ ِّ٠ ٌَ و٢ُ َیحٔیُئ ٣َُت ََٟضا اهَّللُ ث٥َُّ ُ٘ ِس أ٧َِزَ َ٘ َٟ  َواهَّللٔ 



 

 

 ٣َا َنَشَدَضا

 ایگ ہک سج یسک ےن یسک ومنم وک اجؿ وب ھ رک لتق ای ہبیتق، ایفسؿ، امعر دینہ، اسمل نب ایب دعج ےس رفاتی ےہ ہک اؿ ےس درایتف ای

رھپ وتہب یک افر اامیؿ الای افر اس ےن کین لمع ےیک افر فہ صخش دہاتی ےک راےتس رپ آای وت اس ےک فاےطس وتہب اہکں وبقؽ ےہ؟ ںیم ےن 

وتقمؽ اقلت وک ڑکپے وہےئ ابراگہ دخافدنی روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک 

ںیم احرض وہاگ افر اس یک روگں ےس وخؿ اتہب وہا وہاگ افر فہ ےہک اگ اے ریمے رپفرداگر! اس ےن ھجم وک سک فہج ےس انگہ ںیم لتق 

ا  ن

 

ِ
م
ْ
و

ے

ْل ُم
ُ

 

ئَْقت
ی

نَمْ 
َ
ُ ۔ اخل( ای اھت۔ رضحت انب ابعس ےن رفامای دخافدن دقفس ےن اس آتی رکہمی وک انزؽ رفامای )ف

َ
ّ

 

َّب
َ
د 

اُؤـُ 
َ
 

 

َؤ
ج 
َ ف

ا  ِّددن
َم
َّ

 

ی
ُ
م

 

 رھپ اس وک وسنمخ ںیہن رفامای۔

 ہبیتق، ایفسؿ، امعر دینہ، اسمل نب ایب دعج :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 دشدیلتق انگہ 

     302    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ازہز ب٩ ج٤ی١ بصی، خاٟس ب٩ حارث، طٌبہ، ٣ِیرة ب٩ ن٤ٌا٪، سٌیس ب٩ جبیر :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحارٔٔث  ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟبِصٔیُّ  ا٢َ و أَِخبََرنٔي أَِزَصزُ ب٩ُِ َج٤ٔی١ٕ ا َٗ ٩ًَِ ٤َأ٪  ٌِ ٤ُِِٟٔیَرةٔ ب٩ِٔ ا٨ُّٟ ٩ًَِ ا َبُة  ٌِ ُط

َح٠ُِ   ّسا ََفَ ِّ٤ ٌَ ٨ّ٣ٔا ٣َُت ِْ ُت١ِ ٣ُ ِ٘ ٔة فٔي صَٔذظٔ اِْلَیٔة َو٩ِ٣َ َش َٓ َٕ أَص١ُِ اِلُٜو ا٢َ اِخَت٠َ َٗ  ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبیِر ُِٟتُط  َس َ َشأ َٓ ًَبَّإض  ٔلَي اب٩ِٔ  إ

 ٔ َِٟ  فٔي آٔخٔ ٣َا أ٧ُِز ٔ ِس أ٧ُِز َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘  ٢َ ث٥َُّ ٣َا َنَشَدَضا َطِیْئ َٓ

ازرہ نب لیمج رصبی، اخدل نب احرث، ہبعش، ریغمة نب امعنؿ، دیعس نب ریبج ےن رفامای الہ وکہف ےن اس آتی رکہمی ںیم االتخػ 

ُ ۔ اخل( ہی آتی رکہمی وسنمخ ےہ ای

َ
ّ

 

َّب
َ
د 

اُؤـُ 
َ
 

 

َؤ
ج 
َ ف

ا  ِّددن
َم
َّ

 

ی
ُ
م

ا  ن

 

ِ
م
ْ
و

ے

ْل ُم
ُ

 

ئَْقت
ی

نَمْ 
َ
ںیہن؟ وت ںیم رضحت انب ابعس یک  رفامای ےہ فہ آتی ےہ )ف

 دختم ںیم احرض وہا افر اؿ ےس درایتف ای وت اوہنں ےن رفامای ہی آتی رکہمی آرخ ںیم انزؽ وہیئ اس وک یسک ےن وسنمخ ںیہن ای۔

 ازرہ نب لیمج رصبی، اخدل نب احرث، ہبعش، ریغمة نب امعنؿ، دیعس نب ریبج :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 لتق انگہ دشدی

     303    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٤ًزو ب٩ ًلي، یحٌي، اب٩ جزیخ، ٗاس٥ ب٩ ابوبزة، سٌیس ب٩ جبیر :  راوی

٤ًَِزُو بِ  ٌٔیأَِخبََر٧َا  ٩ًَِ َس أس٥ُ ب٩ُِ أَبٔي بَزََّة  َ٘ ِٟ ثَىٔي ا ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َیِحٌَي  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ا٢َ ٩ُ  َٗ  ٕ ٔس ب٩ِٔ ُجَبیِر

٠ًََیِ  أُِت  ا٢َ  َا َوَِقَ َٗ ّسا ٩ِ٣ٔ َتِوبَٕة  ِّ٤ ٌَ ٨ّ٣ٔا ٣َُت ِْ َت١َ ٣ُ َٗ ًَبَّإض َص١ِ ٩ِ٤َٟٔ  َّٟٔذی٩َ  َا ٠ُُِٗ   ٔاب٩ِٔ  أ٪ َوا َٗ ِٟرُفِ ًٔي فٔي ا
َّٟ طٔ اِْلیََة ا

ٔ آیَْة  ا٢َ َصٔذظ َٗ  ِّٙ َِٟح ٦َ اهَّللُ إ ٔاَّ بٔا ًَّٟٔي رَحَّ َِٔص ا ُت٠ُوَ٪ ا٨َّٟ ِ٘ َّٟضا آَخَ َو َا َش ٔ ٍَ اهَّللٔ إ ْة َو٩ِ٣َ  یَِسًُوَ٪ ٣َ ْة َنَشَدِتَضا آیَْة ٣ََس٧ٔیَّ ِّٜیَّ ٣َ

ّس  ِّ٤ ٌَ ٨ّ٣ٔا ٣َُت ِْ ُت١ِ ٣ُ ِ٘ َحزَاُؤُظ َجَض٥َّ٨ُ َش َٓ  ا 

رمعف نب یلع، ییحی، انب رججی، اقمس نب اوبزبة، دیعس نب ریبج ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت انب ابعس ےس درایتف ای  و صخش 

یسک املسمؿ وک لتق رکے اس یک وتہب وبقؽ ےہ ای ںیہن؟ وت اوہنں ےن رفامای ںیہن۔ ںیم ےن ہی آتی رکہمی التفت یک  و ہک وسرہ 

ُ ۔ اخل( ےہ۔ اوہنں ےن رفامای ہیرف

َ
ّ

 

َّب
َ
د 

ـُ  اُؤ
َ
 

 

َؤ
ج 
َ ف

ا  ِّددن
َم
َّ

 

ی
ُ
م

ا  ن

 

ِ
م
ْ
و

ے

ْل ُم
ُ

 

ئَْقت
ی

نَمْ 
َ
آتی رکہمی ہکم رکمہم  اقؿ ںیم ذموکر ےہ افر فہ آتی رکہمی )ف

ین آتی ںیم انزؽ وہیئ ےہ افر اس وک اکی دفرسی آتی رکہمی  و ہک دمہنی ونمرہ ںیم انزؽ وہیئ ےہ اس ےن وسنمخ رک دای افر فہ دم

ُ ۔ اخل

َ
ّ

 

َّب
َ
د 

ـُ  اُؤ
َ
 

 

َؤ
ج 
فَ

ا  ِّددن
َم
َّ

 

ی
ُ
م

ا  ن

 

ِ
م
ْ
و

ے

ْل ُم
ُ

 

ئَْقت
ی

نَْم 
َ
 (ےہ )ف

 رمعف نب یلع، ییحی، انب رججی، اقمس نب اوبزبة، دیعس نب ریبج :  رافی

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

  

 دثی ابمرہکگنج ےک قلعتم ااح :   ابب

 لتق انگہ دشدی

     304    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ٣ح٤س، طٌبہ، ٨٣ؼور، سٌیس ب٩ جبیر سے روای  ےہ ٛہ ٣ح٭ ٛو حرضت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابي ٟیلي :  راوی

ْس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا ِبُس  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَ ا٢َ أ٣َََزنٔي  َٗ  ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ُجَبیِر ٩ًَِ َس ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ

ّس  ِّ٤ ٌَ ٨ّ٣ٔا ٣َُت ِْ ُت١ِ ٣ُ ِ٘ ٩ًَِ َصاَتیِٔن اِْلَیَتیِٔن َو٩ِ٣َ َش ًَبَّإض  َِٟیلَي أَِ٪ أَِسأ٢ََ اب٩َِ  ُِٟتطُ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ أَبٔي  َ َشأ َٓ َحزَاُؤُظ َجَض٥َُّ٨  َٓ ا 

ُت٠ُوَ٪ آَ  ِ٘ َّٟضا آَخَ َو َا َش ٔ ٍَ اهَّللٔ إ ٔذی٩َ  َا یَِسًُوَ٪ ٣َ
َّٟ ٔ اِْلیَٔة َوا ٩ًَِ َصٔذظ ٥َِٟ َی٨َِشِدَضا َطِیْئ َو ا٢َ  ٦َ اهَّللُ إ ٔاَّ َ٘ ًَّٟٔي رَحَّ َِٔص ا َّ٨ٟ

  ٔ ِ َِٟ  فٔي أَص١ِٔ اٟرشِّ ا٢َ ٧َزَ َٗ  ِّٙ َِٟح  بٔا

 ےس رفاتی ےہ ہک ھجم وک رضحت دبعارلنمح نب ایب لیل ےن مکح رفامای ہک ںیم انب ابعس دمحم نب ینثم، دمحم، ہبعش، وصنمر، دیعس نب ریبج

ےس دفونں آایت ےک قلعتم درایتف رکفں ںیم ےن درایتف ای وت اوہنں ےن رفامای اس وک یسک آتی رکہمی ےن وسنمخ ںیہن ای رھپ 

هن 

لَ
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َ
َ اّلّ
َ
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د
َ
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َ
 ل
َ

 

دِيئ

 

َ
اّل
َ
۔ اخل( ایبؿ رک ےک اوہنں ےن اہک ہی اس آتی رکہمی وک )ف ِ

ّ

 

َ
ْ
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ِ
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َ
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َ
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َ
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َ
ل
َ
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 آتی رشمنیک ےک قح ںیم انزؽ وہیئ ےہ۔

 دمحم نب ینثم، دمحم، ہبعش، وصنمر، دیعس نب ریبج ےس رفاتی ےہ ہک ھجم وک رضحت دبعارلنمح نب ایب یلیل :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 لتق انگہ دشدی

     305    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ث٠ٌيي، سٌیس ب٩ جبیر، اب٩ ًباض حاجب ب٩ س٠امی٪ ٨٣بطي، اب٩ ابو رواز، اب٩ جزیخ، ًبسا اًلي :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ از ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔي َروَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٨ِ٤َِٟبٔطٔيُّ  َ٪ ا ٩ًَِ أَِخبََر٧َا َحأجُب ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٠ٔٔييِّ  ٌِ
ًِلَي اٟثَّ ًَِبسٔ اِْلَ  

 ُ ِو٣ّا لَا٧ َٗ ًَبَّإض أَ٪َّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبیِر ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َس َّي اهَّللُ  أََتِوا ا٨َّٟٔييَّ َػل َٓ ثَرُوا َوا٧َِتَضُٜوا  ِٛ َ أ َٓ ثَرُوا َوَز٧َِوا  ِٛ َ أ َٓ َت٠ُوا  َٗ وا 

 َ أ َٓ اَرّة  َّٔ َٛ ٨َ٠ِٔ٤ًَا  َِٟو تُِدبٔر٧َُا أَ٪َّ ٤َٟٔا  ََٟحَش٩ْ  َِٟیطٔ  ٔ و٢ُ َوَتِسًُو إ ُ٘ َّٟٔذی َت ُس إٔ٪َّ ا اُٟوا یَا ٣َُح٤َّ َّٟٔذی٩َ  َا یَِسًُوَ٪ ٧ِز٢ََ اهَّللُ َٗ ًَزَّ َوَج١َّ َوا  

 ٔ ُض٥ِ إ َٛ ٢ُ اهَّللُ َٔشِ ا٢َ یَُبسِّ َٗ ٢ُ اهَّللُ َسیَِّئاتٔض٥ِٔ َحَش٨َإت  َٟئَٔک یَُبسِّ أُو َٓ ٔلَي  َّٟضا آَخَ إ ٔ ٍَ اهَّللٔ إ ١ُِٗ یَا ٣َ   َِٟ َ ی٤َا٧ّا َوز٧َٔاص٥ُِ إِٔحَؼا٧ّا َو٧َز

ًَلَي  ُٓوا   أرَِسَ
َّٟٔذی٩َ ُٔٔشض٥ِٔ اِْلیَةَ ًَٔبازَٔی ا  أَِن

ی، انب اوب رفاد، انب رججی، دبعاالیلع یبلعث، دیعس نب ریبج، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رعب یک اکی وقؾ   
ج
ب 

 

مت

احبج نب امیلسؿ 

یھت ہک سج ےن تہب وخؿ ےیک ےھت )ینعی اکیف دعتاد ںیم گووگں وک لتق ای اھت( افر تہب زان ےیک ےھت افر تہب زایدہ رحاؾ اکؾ اک 

اراکتب ای اھت فہ گوگ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہےئ افر ےنہک ےگل ہک اے دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مت  و 

 ےتہک وہ افر مت سج رطػ البےت وہ فہ ااھچ ےہ نکیل ہی ابت وہک ہک مہ ےن  و اکؾ ااجنؾ دےیئ ںیہ اؿ اک ھچک افکرہ یھب ےہ )ینعی اعمػ وہ

  ےتک ںیہ

َ
ّ

 

لی

ووَؿ ا
لُ ُ

 

ئَْقت
ی
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َ
ل
َ
اا آرَخَ ف هن

لَ
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َ
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َ
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ْ
د
َ
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َ
 ل
َ

 

دِيئ

 

َ
اّل
َ
ا ( اس رپ دخافدن دقفس ےن ہی آتی رکہمی انزؽ رفامیئ )ف

َ
ُ ِإّل
َ
َؾ اّلّ
َ
ئ َحّ
ِ

 

َ
ّ

َش ال

فْ

۔ اخل( کت ینعی دخافدن دقفس دبتلی رفام دے اگ ارگ فہ گوگ اامیؿ وبقؽ رک ںیل افر وتہب رک ِ
ّ

 

َ
ْ

ال
ِ
 ںیل اؿ ےک رشک وک اامیؿ ےس افر ب 

اؿ ےک زان وک اپیک ےس افر ہی آتی رکہمی انزؽ وہیئ ینعی اے ریمے دنبف! نج گووگں ےن اینپ اجونں رپ ملظ ای ےہ )ینعی انگوہں ےک 

 رمبکت وہےئ ںیہ(۔

ی، انب اوب رفاد، انب رججی، دبعاالیلع یبلعث، دیعس نب ریبج، انب :  رافی  
ج
ب 

 

مت

  ابعساحبج نب امیلسؿ 

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب



 

 

 لتق انگہ دشدی

     306    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یخ، شٌلي، سٌیس ب٩ جبیر، اب٩ ًباضحش٩ ب٩ ٣ح٤س زًرفاني، ححاد ب٩ ٣ح٤س، اب٩ جز :  راوی

ا٢َ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبَرَ  َٗ ٕس  ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ انٔيُّ  ًِرَفَ ٕس اٟزَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ا  ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبیِر ٩ًَِ َس لَي  ٌِ نٔي َش

ٔ  أَتَ  ِ ًَبَّإض أَ٪َّ ٧َاّسا ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ اٟرشِّ ٨َ٠ِٔ٤ًَا اب٩ِٔ  ِو تُِدبٔر٧َُا أَ٪َّ ٤َٟٔا  َٟ ََٟحَش٩ْ  َِٟیطٔ  ٔ و٢ُ َوَتِسًُو إ ُ٘ َّٟٔذی َت اُٟوا إٔ٪َّ ا َ٘ َٓ ّسا  ِوا ٣َُح٤َّ

ُٓوا  أرَِسَ
َّٟٔذی٩َ ١ُِٗ یَا ًَٔبازَٔی ا   َِٟ َّٟضا آَخَ َو٧َزَ ٔ ٍَ اهَّللٔ إ ٔذی٩َ  َا یَِسًُوَ٪ ٣َ

َّٟ َِٟ  َوا ٨َزَ َٓ اَرّة  َّٔ ُٔٔشضٔ  َٛ  ٥ِ ًَلَي أَِن

نسح نب دمحم زرفعاین، اجحج نب دمحم، انب رججی، یلعی، دیعس نب ریبج، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ھچک گوگ رشمنیک ںیم ےس روسؽ 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ افر رعض ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  و ھچک رفامےت ںیہ افر سج اجبن 

 ااھچ افر رتہب ےہ آرخ آتی رکہمی کت اسہقب آتی یسیج۔دوعت دےتی ںیہ فہ 

 نسح نب دمحم زرفعاین، اجحج نب دمحم، انب رججی، یلعی، دیعس نب ریبج، انب ابعس :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 لتق انگہ دشدی

     307    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، طبابة ب٩ سوار، ورٗاء، ٤ًزو، اب٩ ًباض :  راوی

 ٩ًَِ ٤ًَِزٕو   ٩ًَِ اُئ  َٗ ثَىٔي َوِر ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ث٨ََا َطَبابَُة ب٩ُِ َسوَّ َٗا٢َ َحسَّ  ٍٕ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ َّي اهَّللُ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ًَبَّإض  اب٩ِٔ 

َِٟ٘ٔیا٣َٔة ٧َأػَیُتُط َوَرأُِسطُ فٔي یَٔسظٔ َوأَِوَزاُجطُ  ات١ٔٔ یَِو٦َ ا َ٘ ِٟ ُتو٢ُ بٔا ِ٘ ٤َِٟ ا٢َ َیحٔیُئ ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  و٢ُ یَا َربِّ ًَ ُ٘  َتِظَدُب َز٣ّا َش

 َٓ ا٢َ  َٗ زِٔغ  ٌَ ِٟ ي یُِس٧َٔیُط ٩ِ٣ٔ ا
َّ َت٠َىٔي َحً ا٢َ ٣َا َٗ َٗ ّسا  ِّ٤ ٌَ ٨ّ٣ٔا ٣َُت ِْ ُت١ِ ٣ُ ِ٘ َتََل َصٔذظٔ اِْلَیَة َو٩ِ٣َ َش َٓ ِوبََة  ًَبَّإض اٟتَّ وا  ٔاب٩ِٔ  َذََکُ

ِوبَةُ  َٟطُ اٟتَّ َّي  َِٟ  َوأَن  نُٔشَدِ  ٨ِ٣ُُذ ٧َزَ

 نب وسار، فراقء، رمعف، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

 

ة
ب 
 فملس ےن اراشد رفامای ایقتم دمحم نب راعف، ابش

ےک رفز وتقمؽ صخش اقلت وک )ڑکپ رک( الےئ اگ افر اس یک اشیپین افر اس اک رس اس ےک اہھت ںیم وہاگ )ینعی وتقمؽ ےک( افر اس یک 

 روگں ےس وخؿ اجری وہاگ افر فہ ےہک اگ ہک اے ریمے رپفرداگر! اس ےن ھجم وک لتق رک دای اہیں کت ہک رعش ےک اپس ےل اجےئ

ْل 
ُ

 

ئَْقت
ی

نَمْ 
َ
اگ۔ رافی ےن لقن ای رھپ گووگں ےن رضحت انب ابعس ےس وتہب اک کذرکہ ای وت اوہنں ےن ہی آتی رکہمی التفت رفامیئ )ف



 

 

ا۔ اخل( افر رفامای سج فتق ہی آتی رکہمی انزؽ وہیئ ےہ ہی آتی رکہمی وسنمخ ںیہن وہیئ افر اس یک وتہب اہکں وبق ِّددن
َم
َّ

 

ی
ُ
م

ا  ن

 

ِ
م
ْ
و

ے

ؽ ُم

 ےہ؟

 نب وسار، فراقء، رمعف، انب ابعس :  رافی

 

ة
ب 
 دمحم نب راعف، ابش

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 لتق انگہ دشدی

     308    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، انؼاری، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو، ابو ز٧از، خارجة ب٩ زیس، زیس ب٩ ثاب  :  راوی

٩ًَِ أَبٔي اٟ ٤ًَِزٕو  ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا اِْلَِنَؼارٔیُّ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َخارَٔجَة ب٩ِٔ َزیِٕس  ز٧َِّازٔ 

َحزَاُؤُظ َجَض٥َُّ٨ َخأّٟسا ٓٔیَضا اِْل َزیِٔس  َٓ ّسا  ِّ٤ ٌَ ٨ّ٣ٔا ٣َُت ِْ ُت١ِ ٣ُ ِ٘ َِٟ  صَٔذظٔ اِْلیَُة َو٩ِ٣َ َش ا٢َ ٧َزَ َٗ ًَّٟٔي ب٩ِٔ ثَابٕٔ   َس اِْلیَةٔ ا ٌِ َضا َب یَُة ل٠ُُّ

 ِ٤ًَ ُس ب٩ُِ  ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ٣َُح٤َّ ا٢َ أَبُو  َٗ  ٕ ٔة أَِطُضز أ٪ بٔٔشتَّ َٗ ِٟرُفِ َِٟ  فٔي ا ٔ ٧َزَ ُط ٩ِ٣ٔ أَبٔي اٟز٧َِّاز ٌِ ٥ِ َشِش٤َ َٟ  زٕو 

 نب زدی، زدی نب اثتب ےن رفامای ہی آتی رکہمی وسرہ رفاقؿ یک ذموکرہ ابال آتی 

 

ة دمحم نب ینثم، ااصنری، دمحم نب رمعف، اوب زاند، اخرخ 

 رکہمی ےک دعب انزؽ وہیئ ےہ۔

 نب :  رافی

 

  زدی، زدی نب اثتبدمحم نب ینثم، ااصنری، دمحم نب رمعف، اوب زاند، اخرخ ة

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 لتق انگہ دشدی

     309    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  :  راوی

ُس ب٩ُِ بَ  ٩ًَِ َخ أَِخبََرنٔي ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔي اٟز٧َِّازٔ  َبَة  ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوَسي ب٩ِٔ ًُ ٤ًَِزٕو  ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟوصَّأب  ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ إر  ارَٔجَة ظَّ

ٔ ا َِٟ  صَٔذظ ا٢َ ٧َزَ َٗ ََٓحزَاُؤُظ َجَض٥َُّ٨  ّسا  ِّ٤ ٌَ ٨ّ٣ٔا ٣َُت ِْ ُت١ِ ٣ُ ِ٘ ِؤٟطٔ َو٩ِ٣َ َش َٗ ٩ًَِ َزیِٕس فٔي  أ٪ ب٩ِٔ َزیِٕس  َٗ ِٟرُفِ ًٔي فٔي َتَباَرَ  ا
َّٟ َس ا ٌِ ِْلیَُة َب

٦َ اهَّللُ ًَّٟٔي رَحَّ َِٔص ا ُت٠ُوَ٪ ا٨َّٟ ِ٘ َّٟضا آَخَ َو َا َش ٔ ٍَ اهَّللٔ إ ٔذی٩َ  َا یَِسًُوَ٪ ٣َ
َّٟ ٕ َوا ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ بَٔث٤َا٧َٔیةٔ أَِطُضز ا٢َ أَبُو  َٗ  ِّٙ َِٟح  إ ٔاَّ بٔا

ٔ بَیِ  ٖٕ أَِزَخ١َ أَبُو اٟز٧َِّاز ِو ًَ  ٨َُط َوبَیَِن َخارَٔجَة ٣َُحأَٟس ب٩َِ 



 

 

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ نکیل اس ںیم ھچ امہ یک اجبےئ آھٹ امہ ےہ۔

  :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 لتق انگہ دشدی

     310    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٤ًزو ب٩ ًلي، ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ اسحاٚ، ابو ز٧از، ٣حاٟس ب٩ ًوٖ، خارجة ب٩  :  راوی

 زیس ب٩ ثاب 

ثَ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ ٣ُِش٥ٔٔ٠ ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  ًَلٓٔيٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ أَبٔي اٟز٧َِّازٔ   َٙ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ إِٔسَح  ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ٨َا َح٤َّ

َِٟ  َو٩ِ٣َ  ا٢َ ٧َزَ َٗ َُّط  ٩ًَِ أَبٔیطٔ أ٧َ ُث  ُ  َخارَٔجَة ب٩َِ َزیِٔس ب٩ِٔ ثَابٕٔ  یَُحسِّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕٖ ِو ًَ ّسا ٣َُحأٟٔس ب٩ِٔ  ِّ٤ ٌَ ٨ّ٣ٔا ٣َُت ِْ ُت١ِ ٣ُ ِ٘ َش

َحزَ  َّٟٔذی٩َ  َا یَِسًُوَ٪ ٣َ َٓ أ٪ َوا َٗ ِٟرُفِ ًٔي فٔي ا
َّٟ َِٟ  اِْلَیُة ا ٨َزَ َٓ ٨َا ٨ِ٣َٔضا  ِ٘ َٔ ُت٠ُوَ٪ اُؤُظ َجَض٥َُّ٨ َخأّٟسا ٓٔیَضا أَِط ِ٘ َّٟضا آَخَ َو َا َش ٔ ٍَ اهَّللٔ إ

 ِّٙ َِٟح ٦َ اهَّللُ إ ٔاَّ بٔا ًَّٟٔي رَحَّ َِٔص ا  ا٨َّٟ

 نب زدی نب اثتب ےس رفاتی ےہ رمعف نب یلع،  ملس نب اربامیہ،  ،ند نب

 

 ہملس، دبعارلنمح نب ااحسؼ، اوب زاند، اجمدل نب وعػ، اخرخ ة

ا۔ اخل( وت مہ گوگ وخزفدہ وہ ےئگ ہک املسمؿ ےک اقلت ےک فاےطس ہشیمہ ِّددن
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 دفزخ ہک ہی آتی رکہمی انزؽ وہیئ )ف

َش ےہ رھپ ہی آتی رکہمی )فاذلنی ال دیوعؿ 

فْ
َ
ّ

 

لی

ووَؿ ا
لُ ُ

 

ئَْقت
ی

ا 
َ
ل
َ
اا آرَخَ ف هن

لَ

ِ ِإ
َ
َ اّلّ
َ
ُعوَؿ َم
ْ
د
َ
ا يئ
َ
 ل
َ

 

دِيئ

 

َ
اّل
َ
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انزؽ  وہان ولعمؾ وہ ا ےہ نکیل ہی رفاتی ایلگ رفاتی ےک الخػ ےہ نج ےس ہی اثتب وہ ا ےہ )ف

 وہیئ۔

 نب زدی نب اثتب :  رافی

 

 رمعف نب یلع،  ملس نب اربامیہ،  ،ند نب ہملس، دبعارلنمح نب ااحسؼ، اوب زاند، اجمدل نب وعػ، اخرخ ة

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

  

 ریبکہ انگوہں ےس قلعتم ااحدثی

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ریبکہ انگوہں ےس قلعتم ااحدثی



 

 

     311    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ابزاہی٥، ب٘یة، بحیر ب٩ سٌس، خاٟس ب٩ ٣ٌسا٪، ابو رہ٥ سَّم، ابو ایوب انؼاری اسحٙ :  راوی

 ٌِ ٩ًَِ َخأٟٔس ب٩ِٔ ٣َ ٕس  ٌِ ثَىٔي بَٔحیرُ ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ُة  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َب٘ٔیَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٤َعٔيَّ أَِخبََر٧َا إِٔسَح َساَ٪ أَ٪َّ أَبَا ُرص٥ِٕ اٟشَّ

ثَُض٥ِ أَ٪َّ  بُُس اهَّللَ  َحسَّ ٌِ ا٢َ ٩ِ٣َ َجاَئ َش َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ثَطُ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ُ  بٔطٔ أَبَا أَیُّوَب اِْلَِنَؼارٔیَّ َحسَّ  َو َا ُشرِشٔ

 َ َشأ َٓ َِٟح٨َُّة  َٟطُ ا ََٜبائَٔز لَاَ٪  تٔي اٟزَّلَاَة َوَیِحت٨َُٔب اِل ِْ ََلَة َویُ ِت١ُ َطِیّئا َوُش٘ٔی٥ُ اٟؼَّ َٗ اُ  بٔاهَّللٔ َو ا٢َ اِِلَِٔشَ َ٘ َٓ  ٔ ََٜبائٔز ٩ًَِ اِل ُٟوُظ 

 ٕٔ اُر یَِو٦َ اٟزَِّح ِٟرٔفَ ٤ُِِٟش٤َٔ٠ٔة َوا ِٔٔص ا  ا٨َّٟ

، ریحب نب دعس، اخدل نب دعماؿ، اوب رمہ یمس، اوب اویب ااصنری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 

 قتئة
ااحسؼ نب اربامیہ، ی

د رفامای  و صخش دخافدن دقفس یک ابعدت رک ا ےہ افر اس ےک اسھت فہ یسک وک رشکی ںیہن رقار داتی افر فہ امنز فآہل فملس ےن اراش

ڑپاتھ ےہ افر زوکة ادا رک ا ےہ افر ڑبے ڑبے انگوہں ےس اتچب ےہ وت اس ےک فاےطس تنج ےہ گووگں ےن درایتف ای ڑبے ڑبے 

رفامای دخافدن دقفس ےک اسھت یسک وک رشکی رقار دانی افر املسمؿ رمد ای وعرت وک لتق انگہ ای ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 رکان افر افکر رشمنیک ےک اقمہلب ںیم رفار ا رایر رکان )ینعی دیماؿ اہجد ےس اھبانگ(۔

، ریحب نب دعس، اخدل نب دعماؿ، اوب رمہ یمس، اوب اویب ااصنری :  رافی

 

 قتئة
 اقحس نب اربامیہ، ی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ریبکہ انگوہں ےس قلعتم ااحدثی

     312    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ ابوبَک، ا٧ص٣ح٤س ب٩ ًبسا اًلي، خاٟس، طٌبہ، ًبیساهَّلل ب :  راوی

٩ًَِ ًُبَِیسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ أَ  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ًَِبسٔ اِْلَ ُس ب٩ُِ  َّي أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ًَِ أ٧ََٕص  بٔي بََِکٕ 

 َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ح َوأ٧ََِبأ٧ََا إِٔسَح ًَ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ أَبٔي بََِکٕ اهَّللُ  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ا٨َّٟرِضُ ب٩ُِ ُط٤َِی١ٕ 

 ُ٘ ُ  بٔاهَّللٔ َوًُ ِ ََٜبائٔزُ اٟرشِّ ٥َ اِل ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ي اهَّللُ 
َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ ُ  أََنّشا َش ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َٗ َِٟوأَٟسی٩ِٔ َو ُٚ ا ِٔٔص و ِت١ُ ا٨َّٟ

ِو٢ُ اٟزُّورٔ  َٗ  َو

دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، دیبع اہلل نب اوبرکب، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک 

( املسمؿ وک انقح 3ان )( فادلنی یک )اجزئ اکومں ںیم( انرفامین رک5( دخافدن دقفس ےک اسھت رشکی رقار دانی )7ریبکہ انگہ ہی ںیہ )



 

 

 ( وھجٹ وبکات۔3لتق رکان افر )

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، دیبعاہلل نب اوبرکب، اسن :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

  ااحدثیریبکہ انگوہں ےس قلعتم

     313    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس ة ب٩ ًبساٟزحی٥، اب٩ ط٤ی١، طٌبہ، َفاض، طٌيي، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ا٢َ حَ  َٗ َبُة  ٌِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ُط َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ ُط٤َِی١ٕ  َٗ ِبٔس اٟزَّحٔی٥ٔ  ًَ ًَِبَسةُ ب٩ُِ  ِبٔس أَِخبََرنٔي  ًَ  ٩ًَِ ٔييَّ  ٌِ ُ  اٟظَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ اْض  ث٨ََا َٔفَ
سَّ

 ِٟ ُٚ ا و ُ٘ اُ  بٔاهَّللٔ َوًُ ََٜبائٔزُ اِِلَِٔشَ ا٢َ اِل َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ي اهَّللُ 
َّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٤ًَِزٕو  َِٟی٤ٔیُن اهَّللٔ ب٩ِٔ  ِٔٔص َوا ِت١ُ ا٨َّٟ َٗ َوأَٟسی٩ِٔ َو

٤ُوُض  َِ ِٟ  ا

انب لیمش، ہبعش، رفاس، یبعش، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد  دبعة نب دبعارلمیح،

( 3( انقح یسک اک وخؿ رکان )3( فادلنی یک انرفامین رکان )5( دخافدن دقفس ےک اسھت یسک وک رشکی رقار دانی )7رفامای ریبکہ انگہ ہی ںیہ )

 اتقؽ ےس اھبانگ۔ اس ہگج ہی رفاتی رصتخما ایبؿ یک یئگ ےہ۔ افر اقمہلب فاےل دؿ افکر ےس

 دبع ة نب دبعارلمیح، انب لیمش، ہبعش، رفاس، یبعش، دبعاہلل نب رمع :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 انگوہں ےس قلعتم ااحدثی ریبکہ

     314    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًباض ب٩ ًبساٌٟوی٥، ٣ٌاذ ب٩ ہاني، رحب ب٩ طساز، یحٌي ب٩ ابوٛثیر، ًبساٟح٤یس ب٩ س٨ا٪، ًبیس ب٩ ٤ًیر :  راوی

 ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ٔوی٥ٔ  ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا بَّاُض ب٩ُِ  ٌَ ِٟ ٕ أَِخبََر٧َا ا ثٔیر َٛ ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ از ُب ب٩ُِ َطسَّ ث٨ََا رَحِ ا٢َ َحسَّ َٗ اذُ ب٩ُِ َصا٧ٕٔئ 

ثَُط أَبُوُظ َولَاَ٪ ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ا٨َّٟ  َّطُ َحسَّ ٕ أ٧َ ٩ًَِ َحٔسیٔث ًُبَِیٔس ب٩ِٔ ٤ًَُیِر َِٟح٤ٔیٔس ب٩ِٔ ٔس٨َإ٪  ِبٔس ا ًَ ٠َِیطٔ ٩ًَِ  ًَ َّي اهَّللُ  ٥َ ٔييِّ َػل َوَس٠َّ

 ِٔ ِت١ُ ا٨َّٟ َٗ اْ  بٔاهَّللٔ َو ًَِو٤ُُض٩َّ إَِٔشَ ٍْ أَ ا٢َ ص٩َُّ َسِب َٗ ََٜبائٔزُ  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ ٣َا اِل َٗ ٕٔ أَ٪َّ َرُجَّل  اْر یَِو٦َ اٟزَِّح ٕ َؤَفَ ٓٙ ٔ َح یِر َِ ٔص بٔ

 ٣ُِدَتَصْ 



 

 

ادیمحل نب ہک ؿ، دیبع نب ریمع ےس اؿ ےک فادل ےن لقن ای افر ابعس نب دبعامیظعل، اعمذ نب اہین، رحب نب دشاد، ییحی نب اوبریثک، دبع

فہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب رکاؾ ںیم ےس ےھت ہک اکی آدیم ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! ةکرئ ای ںیہ؟ 

( 3( انقح وخؿ اہبان )5 وک رشکی رکان )( دخا ےک اسھت یسک7آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بس ےس ڑبے است انگہ ںیہ )

 افر اقمہلب ےک افکر ےک اسےنم ےس رفار وہان۔ )الخہص دحثی(۔

 ابعس نب دبعامیظعل، اعمذ نب اہین، رحب نب دشاد، ییحی نب اوبریثک، دبعادیمحل نب ہک ؿ، دیبع نب ریمع :  رافی

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

  

 ڑبا انگہ وکؿ اس ےہ؟ افر اس دحثی ابمرہک ںیم ییحی افر دبعارلنمح اک ایفسؿ رپ االتخػ اک ایبؿ

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ڑبا انگہ وکؿ اس ےہ؟ افر اس دحثی ابمرہک ںیم ییحی افر دبعارلنمح اک ایفسؿ رپ االتخػ اک ایبؿ

     315    حسیث                               سو٦ج٠س   :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، واػ١، ابووائ١، ٤ًزو ب٩ َشجی١، ًبساهَّلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ َوأػ١ٕ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ ِحبٔی١َ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٤ِزٔو ب٩ِٔ َُشَ ًَ  ٩ًَِ بٔي َوائ١ٕٔ 

 َ٘ ا َوصَُو َخ٠َ ١َ ِهَّلِل ٧ٔسًّ ٌَ ا٢َ أَِ٪ َتِح َٗ ًَِو٥ُ  ٧ِٔب أَ
٠ُُِٗ  یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ أَیُّ اٟذَّ ا٢َ  َٗ ًَِبسٔ اهَّللٔ  ُت١َ ٩ًَِ  ِ٘ ا٢َ أَِ٪ َت َٗ ٠ُُِٗ  ث٥َُّ ٣َاَذا  َک 

  ُ٠ُِٗ َک  ٌَ ٥َ ٣َ ٌَ ََٟسَ  َخِظَیَة أَِ٪ یَِل ا٢َ أَِ٪ تُزَانَٔي بَٔح٠ٔی٠َةٔ َجارَٔ   َو َٗ  ث٥َُّ ٣َاَذا 

دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، ایفسؿ، فالص، اوبفالئ، رمعف نب رشلیج، دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رعض ای ای روسؽ 

س ےک اسھت یسک وک ربارب رقار دے احالہکن اہلل! وکاسن انگہ بس ےس زایدہ ڑبا ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دخافدن دقف

دخافدن دقفس ےن ھجت وک دیپا ای ےہ رھپ ںیم ےن رعض ای وکاسن انگہ بس ےس زایدہ ڑبا ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت 

؟ آپ یلص اہلل ہیلع اینپ افالد وک لتق رک دے اس ادنہشی ےس ہک فہ ریتے اھکےن ںیم رشکی وہں ےگ۔ ںیم ےن رعض ای رھپ وکاسن

 فآہل فملس ےن رفامای وت اےنپ ڑپفیس یک وعرت ےس زان رکے۔

 دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، ایفسؿ، فالص، اوبفالئ، رمعف نب رشلیج، دبعاہلل نب دوعسد :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ڑبا انگہ وکؿ اس ےہ؟ افر اس دحثی ابمرہک ںیم ییحی افر دبعارلنمح اک ایفسؿ رپ االتخػ اک ایبؿ



 

 

     316    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلي، یحٌي، سٔیا٪، واػ١، ابووائ١، ًبساهَّلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی

ث٨ََ  ًَ َحسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔي َوائ١ٕٔ  ثَىٔي َوأػ١ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َیِحٌَي  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٠ُُِٗ  یَا ا  ا٢َ  َٗ ِبٔس اهَّللٔ 

 ُ ٠ُُِٗ  ث َک  َ٘ ا َوصَُو َخ٠َ ١َ ِهَّلِل ٧ٔسًّ ٌَ ا٢َ أَِ٪ َتِح َٗ ًَِو٥ُ  ٧ِٔب أَ
٥َ َرُسو٢َ اهَّللٔ أَیُّ اٟذَّ ٌَ ََٟسَ  ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ أَِ٪ یَِل ُت١َ َو ِ٘ ا٢َ أَِ٪ َت َٗ ٥َّ أَیٌّ 

ا٢َ ث٥َُّ أَِ٪ تُزَانَٔي بَٔح٠ٔی٠َةٔ َجارَٔ   َٗ ٠ُُِٗ  ث٥َُّ أَیٌّ  َک  ٌَ ٣َ 

 رمعف نب یلع، ییحی، ایفسؿ، فالص، اوبفالئ، دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! وکاسن انگہ بس ےس

زایدہ ڑبا ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دخافدن دقفس ےک اسھت یسک وک ربارب رقار دے احالہکن دخافدن دقفس ےن ھجت وک 

 دیپا ای ےہ رھپ ںیم ےن رعض ای وکاسن انگہ بس ےس زایدہ ڑبا ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت اینپ افالد وک لتق رک دے

ہشی ےس ہک فہ ریتے اھکےن ںیم رشکی وہں ےگ۔ ںیم ےن رعض ای رھپ وکاسن؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت اےنپ اس ادن

 ڑپفیس یک وعرت ےس زان رکے۔

 رمعف نب یلع، ییحی، ایفسؿ، فالص، اوبفالئ، دبعاہلل نب دوعسد :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ڑبا انگہ وکؿ اس ےہ؟ افر اس دحثی ابمرہک ںیم ییحی افر دبعارلنمح اک ایفسؿ رپ االتخػ اک ایبؿ

     317    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بووائ١، ًبساهَّللًبسہ، یزیس، طٌبہ، ًاػ٥، ا :  راوی

ِبٔس اهَّللٔ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔي َوائ١ٕٔ  ًَأػ٥ٕ   ٩ًَِ َبُة  ٌِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ُط َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا یَزٔیُس  َٗ ِبَسةُ  ًَ َّي اهَّللُ  أَِخبََر٧َا  ُِٟ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َ ا٢َ َسأ َٗ

ُ  أَِ٪ َتحِ  ِ ا٢َ اٟرشِّ َٗ ًَِو٥ُ  ٧ِٔب أَ
٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَیُّ اٟذَّ رِقٔ ًَ َٔ ِٟ َة ا َٓ ََٟسَ  ٣ََدا ُت١َ َو ِ٘ ا َوأَِ٪ تُزَانَٔي بَٔح٠ٔی٠َٔة َجارَٔ  َوأَِ٪ َت ١َ ِهَّلِل ٧ٔسًّ ٌَ

ًَِبس اٟزَّ  ا٢َ أَبُو  َٗ َّٟضا آَخَ  ٔ ٍَ اهَّللٔ إ ٔذی٩َ  َا یَِسًُوَ٪ ٣َ
َّٟ ًَِبُس اهَّللٔ َوا أَ  َک ث٥َُّ َِقَ ٌَ وَ أَِ٪ َیأِل١َُ ٣َ ِب٠َُط ِح٩ٔ٤َ صََذا َخَلأْ َواٟؼَّ َٗ َّٟٔذی  اُب ا

 ُ٥٠ًَِ الَي أَ ٌَ ٤ََّا صَُو َوأػ١ْ َواهَّللُ َت  َوَحٔسیُث یَزٔیَس َصَذا َخَلأْ إ٧ٔ

دبعہ، زیدی، ہبعش، اعمص، اوبفالئ، دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ای وکاسن انگہ 

ملس ےن رفامای رشک رکان ینعی دخافدن دقفس ےک اسھت یسک وک رشکی رقار دانی افر دفرسے وک اس ڑبا ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ف

ےک ربارب رکان افر ڑپفیس یک وعرت ےس زان رکان افر اینپ افالد وک رغتب افر دگنتیتس ےک ادنہشی ےس لتق رکان اس ادنہشی ےس ہک فہ 
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 اعمص اک انؾ یطلغ ےس ایل ےہ۔)رافی( فالص ےک رافی 

 دبعہ، زیدی، ہبعش، اعمص، اوبفالئ، دبعاہلل :  رافی

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

  

 نک ابوتں یک فہج ےس املسمؿ اک وخؿ الحؽ وہاج ا ےہ؟

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ں یک فہج ےس املسمؿ اک وخؿ الحؽ وہاج ا ےہ؟نک ابوت

     318    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ٨٣ؼور، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، ا ا٤ًع، ًبساهَّلل ب٩ ٣زة، ٣ُسوٚ، ًبساهَّلل :  راوی

ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ِبٔس  أَِخبََر٧َا إِٔسَح ًَ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َُِسُ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٣ُزََّة   ٩ًَِ ٤ًَِٔع  ٩ًَِ اِْلَ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس

َُیِرُُظ  َا َیٔح١ُّ َز٦ُ ا٣ِزٕٔئ  َط  َٟ ٔ ٔذی  َا إ
َّٟ ٥َ َوا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ َط إ ٔاَّ اهَّللٔ  َٟ ٔ ِّي ٣ُِش٥ٕٔ٠ َشِظَضُس أَِ٪  َا إ  اهَّللُ َوأَن

 ٔ ُِٔص ب یُِّب اٟزَّانٔي َوا٨َّٟ ًَةٔ َواٟثَّ َِٟح٤َا ُٚ ا ارٔ َٔ ارُٔ  ِْٟٔلِٔسََل٦ٔ ٣ُ ثُِ  َرُسو٢ُ اهَّللٔ إ ٔاَّ ثَََلثَُة َنرَفٕ اٟتَّ ََٓحسَّ ٤ًَُِع  ا٢َ اِْلَ َٗ ِٔٔص  ا٨َّٟ

ًَائَٔظَة ب٤ِٔٔث٠ٔ   ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ اِْلَِسَوز ثَىٔي  ََٓحسَّ  طٔ بٔطٔ إٔبَِزاصٔی٥َ 

ااحسؼ نب وصنمر، دبعارلنمح، ایفسؿ، االشمع، دبعاہلل نب رمة، رسمفؼ، دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس ےن اراشد رفامای اس ذات یک مسق ہک اس ےک العفہ وکیئ ابعدت ےک القئ ںیہن ےہ املسمؿ اک وخؿ رکان درتس ںیہن ےہ  و 

داتی وہ ہک دخافدن دقفس ےک العفہ وکیئ وبعمد ربقح ںیہن ےہ افر ںیم اس اک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  )املسمؿ( ہک اس یک وگایہ

وہں نکیل نیت وصخشں اک اکی وت فہ  و املسمؿ االسؾ وھچڑ رک )ینعی رمدت وہ اجےئ( املسمؿ یک امجتع ےس دحیلعہ وہ اجےئ افر 

ا اجؿ ےک دبےل اجؿ )ینعی اصقص ںیم( رضحت اشمع  و ہک اس دحثی رشفی دفرسے اکنح وہےن ےک دعب زان رکےن فاال افر رسیت

ےک رافی ںیہ ہک ںیم ےن ہی دحثی رضحت اربامیہ ےس ایبؿ یک وت اوہنں ےن رضحت اوسد ےس اوہنں ےن رضحت اعہشئ دصہقی ےس 

 ایس رطح ےس رفاتی ای ےہ۔

 نب رمة، رسمفؼ، دبعاہللاقحس نب وصنمر، دبعارلنمح، ایفسؿ، االشمع، دبعاہلل  :  رافی

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



 

 

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 نک ابوتں یک فہج ےس املسمؿ اک وخؿ الحؽ وہاج ا ےہ؟

     319    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلي، یحٌي، سٔیا٪، ابواسحٙ، ٤ًزو ب٩ ُاٟب :  راوی

 ِ٤ًَ  ٩ًَِ  َٙ ث٨ََا أَبُو إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َیِحٌَي  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  َِٟ  أَِخبََر٧َا  ا َٗ ا٢َ  َٗ زٔو ب٩ِٔ َُأٟٕب 

٤ِٔ٠ًََ  أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َٛ ًَائَٔظُة أ٣ََا  َس إِٔحَؼا٧ٔطٔ أَِو  ٌِ ا٢َ  َا َیٔح١ُّ َز٦ُ ا٣ِزٕٔئ ٣ُِش٥ٕٔ٠ إ ٔاَّ َرُج١ْ َزنَي َب َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  رَفَ  َػل

طُ ُزَصیِرْ  َٔ َّٗ ِٔٔص َو ُِٔص بٔا٨َّٟ َس إِٔسََل٣ٔطٔ أَِو ا٨َّٟ ٌِ  َب

ےہ ہک اعہشئ دصہقی ےن اہک ای مت وک ولعمؾ ںیہن ہک یبن یلص اہلل ہیلع رمعف نب یلع، ییحی، ایفسؿ، اوب ااحسؼ ، رمعف نب اغبل ےس رفاتی 

فآہل فملس ےن رفامای یسک املسمؿ اک وخؿ الحؽ ںیہن نکیل اس صخش اک  و نصحم )اشدی دشہ( وہ رک زان اک رمبکت وہ ای املسمؿ وہےن ےک 

 دعب اکرف رشمک نب اجےئ ای دفرسے اک )انقح( لتق رکے۔

 ، ییحی، ایفسؿ، اوباقحس، رمعف نب اغبلرمعف نب یلع :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 نک ابوتں یک فہج ےس املسمؿ اک وخؿ الحؽ وہاج ا ےہ؟

     320    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہَل٢ ب٩ اٌَٟلء، حشین، زہیر، ابواسحٙ، ٤ًزو ب٩ ُاٟب، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

 ٩ًَِ  َٙ ث٨ََا أَبُو إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ُزَصیِْر  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا حَُشیِْن  ا٢َ َحسَّ َٗ ََلٔئ  ٌَ ِٟ َِٟ  أَِخبََر٧َا صََٔل٢ُ ب٩ُِ ا ا َٗ ا٢َ  َٗ َُأٟٕب  ٤ِزٔو ب٩ِٔ  ًَ

ِٔٔص أَِو َرُج١ْ َز ًَائَٔظ  ُِٔص بٔا٨َّٟ َّطُ  َا َیح١ُّٔ َز٦ُ ا٣ِزٕٔئ إ ٔاَّ ثَََلثَْة ا٨َّٟ ٥ُ٠َ أ٧َ ٌِ ََّک َت اُر أ٣ََا إ٧ٔ َّ٤ًَ َٚ ُة یَا  َس ٣َا أُِحٔؼ٩َ َوَسا ٌِ نَي َب

َِٟحٔسیَث   ا

 امعر ےس رفامای مت فافق وہ ہک الہؽ نب االعلء، نیسح، زریہ، اوب ااحسؼ ، رمعف نب اغبل، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن

یسک ااسنؿ اک )انقح( وخؿ رکان درتس افر الحؽ ںیہن ےہ نکیل نیت آدویمں اک ای وت اجؿ ےک دبہل اجؿ ےنیل فاےل اک )اقلت اصقص انیل( 

 ای  و صخش نصحم وہےن ےک دعب زان اک رمبکت وہ افر دحثی )لمکم( ایبؿ یک۔

 اوباقحس، رمعف نب اغبل، اعہشئ دصہقی الہؽ نب االعلء، نیسح، زریہ، :  رافی



 

 

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 نک ابوتں یک فہج ےس املسمؿ اک وخؿ الحؽ وہاج ا ےہ؟

     321    سیثح                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابزاہی٥ ب٩ شٌ٘وب، ٣ح٤س ب٩ ًیسي، ح٤از ب٩ زیس، یحٌي ب٩ سٌیس، ابو ا٣ا٣ة ب٩ سہ١ و ًبساهَّلل ب٩ ًا٣ز ب٩  :  راوی

 ربیٌہ

ا٢َ حَ  َٗ ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ًٔیَسي  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ وَب  ُ٘ ٌِ ثَ أَِخبََرنٔي إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َش ا٢َ سَّ َٗ ٌٔیٕس  ٨َا َیِحٌَي ب٩ُِ َس

ٍَ ًُِث٤َاَ٪ َوصَُو ٣َِحُؼ  ٨َّا ٣َ ُٛ ا َا  َٗ َة  ٌَ ٔ ب٩ِٔ َربٔی ًَا٣ٔز ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ  ًَ ثَىٔي أَبُو أ٣َُا٣ََة ب٩ُِ َسِض١ٕ َو ٨َّا إَٔذا َزَخ٨َ٠ِا ٣َِسَخَّل َحسَّ ُٛ وْر َو

ََٓسَخ١َ ًُِث٤َاُ٪ َیِو٣ّ  َِٟبََلٔن  ٦َ ٩ِ٣َ بٔا ٍُ ّلََکَ ٥َٔ٠ َنِش٤َ َٓ ا٢َ  َٗ َُٜض٥ُ اهَّللُ  ٔٔی ٨َ٠ُِٗا یَِٜ ِت١ٔ  َ٘ ِٟ ِّي بٔا ًَُسون ََٟیَتَوا َُّض٥ِ  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ َد  ا ث٥َُّ َخَ

 ٔ و٢ُ  َا َیٔح١ُّ َز٦ُ ا٣ِزٕٔئ ٣ُِش٥ٕٔ٠ إ ٔاَّ بٔإ ُ٘ ٥َ َش ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ِّي َس٤ٔ ُت٠ُون ِ٘ َٛ َش َس ِحَسی ثَََلٕث َرُج١ْ  ٌِ رَفَ َب

ٕة َو َا  َواهَّللٔ ٣َا َز٧َِیُ  فٔي َجاص٠ٔٔیَّ َٓ ِٕٔص  ٔ َن یِر َِ ِّٔشا بٔ َت١َ َن َٗ َس إِٔحَؼا٧ٔطٔ أَِو  ٌِ إِٔسََل٦ٕ َو َا َت٨٤ََِّیُ  أَ٪َّ لٔي بٔٔسیىٔي  إِٔسََل٣ٔطٔ أَِو َزنَي َب

ُت٠ُ  ِ٘ ٥َٔ٠ َش َٓ ِّٔشا  َت٠ُِ  َن َٗ  و٧َىٔيبََس ّا ٨ِ٣ُُذ َصَسانَٔي اهَّللُ َو َا 

 نب لہس ف دبعاہلل نب اعرم نب رہعیب ےس رفاتی ےہ ہک مہ گوگ 

 

اربامیہ نب وقعیب، دمحم نب یسیع،  ،ند نب زدی، ییحی نب دیعس، اوب ااممة

رضحت امثعؿ ےک اسھت ےھت سج فتق فہ ڑھکے وہےئ ےھت )ینعی بج اؿ وک دغارفں افر ابویغں ےن ہارفں رطػ ےس ریھگے 

 فتق مہ گوگ یسک ہگج ےس ادنر یک اجبن  ےتسھ وت مہ گوگ البط ےک گووگں یک ابںیت ۔ےتن۔ اکی دؿ رضحت ںیم ےل راھک اھت( افر سج

امثعؿ ینغ ادنر دالخ وہےئ رھپ ابرہ ےلکن افر رفامای  و گوگ ھجم وک لتق رکےن ےک فاےطس ےتہک ںیہ مہ ےن اہک اؿ ےک ےیل دخافدن دقفس 

ت امثعؿ ےن وپاھچ سک فہج ےس فہ گوگ ھجم وک لتق رکےن ےک درےپ ںیہ؟ )رھپ رفامای اکیف ےہ ینعی اؿ وک ازا دےنی ےک فاےطس( رضح

ہک( ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک  ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت املسمؿ اک وخؿ رکان درتس ںیہن 

وہ اجےئ ای ااصحؿ ےک دعب زان اک رمبکت وہ ای یسک یک )انقح( اجؿ ےل وت نکیل نیت فہج ےس اکی وت  و صخش اامیؿ الےن ےک دعب رھپ اکرف 

لی دخافدن دقفس یک مسق ہک ںیم ےن ہن وت زامہن اجتیلہ ںیم زان ای افر ہن یہ االسؾ الےن ےک دعب افر ہن ںیم ےن انمت یک ہک ںیم دنی وک دبت

 گ ھجم وک سک فہج ےس لتق رکان ہا ےت ںیہ؟رکفں سج فتق ےس دخافدن دقفس ےن ھجم وک دہاتی رفامیئ رھپ فہ گو

 نب لہس ف دبعاہلل نب اعرم نب رہعیب :  رافی

 

 اربامیہ نب وقعیب، دمحم نب یسیع،  ،ند نب زدی، ییحی نب دیعس، اوب ااممة

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

  



 

 

  امجتع ےس دحیلعہ وہ اجےئ اس وک لتق رکان و صخش املسمونں یک

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

  و صخش املسمونں یک امجتع ےس دحیلعہ وہ اجےئ اس وک لتق رکان

     322    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًَلٗة، رعٓحة ب٩ َشیح ا اطحعي اح٤س ب٩ یحٌي ػوفي، ابونٌی٥، یزیس ب٩ ٣ززا٧بة، زیاز ب٩ :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ ٣َزَِزا٧َٔبَة  َٗا٢َ َحسَّ ِی٥ٕ  ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ا٢َ َحسَّ َٗ وفٔيُّ  َحَة ب٩ِٔ أَِخبََرنٔي أَِح٤َُس ب٩ُِ َیِحٌَي اٟؼُّ َٓ ٩ًَِ رَعِ َة  َٗ  زٔیَازٔ ب٩ِٔ ًََٔل

 َّ ا٢َ َرأَیُِ  ا٨َّٟٔييَّ َػل َٗ یِٕح اِْلَِطَحعٔيِّ  ٔسی َص٨َاْت َُشَ ٌِ َّطُ َسَیُٜوُ٪ َب ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ٔ یَِدُلُب ا٨َّٟاَض  ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَي ا  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ي اهَّللُ 

٠ًََِیطٔ َو  َّي اهَّللُ  ٕس َػل ةٔ ٣َُح٤َّ ُٚ أ٣ََِز أ٣َُّ ًََة أَِو یُزٔیُس ُشرَفِّ َِٟح٤َا َٚ ا َٓاَر ٩ِ٤َ َرأَیُِت٤ُوُظ  َٓ َ َوَص٨َاْت  إٔ٪َّ َس٥ََّ٠ لَائ٨ّٔا ٩ِ٣َ ل َٓ ُت٠ُوُظ  ِٗ ا َٓ اَ٪ 

ُف  ُٛ ًََة َیزِ َِٟح٤َا َٚ ا اَر َٓ  ٩ِ٣َ ٍَ ِیَلاَ٪ ٣َ إٔ٪َّ اٟظَّ َٓ ًَةٔ  َِٟح٤َا ًَلَي ا  یََس اهَّللٔ 

 نب رشحی االیعجش ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل 

 

ة
ج 
ف
، رع

 

، زاید نب العقة

 

ت ة

 

ادمح نب ییحی وصیف، اوبمیعن، زیدی نب رمداب

وک داھکی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربنم رپ ہبطخ دے رےہ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریمے دعب یئن  ہیلع فآہل فملس

یئن ابںیت وہں یگ )ای ہنتف داسد اک زامہن آےئ اگ( وت مت گوگ سج وک دوھکی ہک اس ےن امجتع وک وھچڑ دای ینعی املسمونں ےک رگفہ ےس فہ 

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اتم ںیم ٹوھٹ ڈایل افر قرفہق دیپا ای وت  و صخش وہ وت مت اس وک لتق صخش دحیلعہ وہاگ اس ےن

رک ڈاگو ویکہکن اہلل اک اہھت امجتع رپ ےہ )ینعی  و امجتع اافتؼ ف ااحتد رپ اقمئ ےہ وت فہ دخافدن دقفس یک افحتظ ںیم ےہ( افر اطیشؿ 

 ےس دحیلعہ وہ فہ اس وک الت امر رک اکنہ ا ےہ۔اس ےک اسھت ےہ  و ہک امجتع 

 نب رشحی االیعجش :  رافی

 

ة
ج 
ف
، رع

 

، زاید نب العقة

 

ت ة

 

 ادمح نب ییحی وصیف، اوبمیعن، زیدی نب رمداب

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

  و صخش املسمونں یک امجتع ےس دحیلعہ وہ اجےئ اس وک لتق رکان

     323    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو ًلي ٣ح٤س ب٩ یحٌي ٣زوزی، ًبساهَّلل ب٩ ًث٤ا٪، ابو ح٤زة، زیاز ب٩ ًَلٗة، رعٓحة ب٩ َشیح :  راوی

ُس ب٩ُِ  ًَلٓٔيٕ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ رَعِ أَِخبََر٧َا أَبُو  َة  َٗ ٩ًَِ زٔیَازٔ ب٩ِٔ ًََٔل ٩ًَِ أَبٔي َح٤ِزََة  ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪  ًَ ث٨ََا 
ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َِٟزَِوزٔیُّ  َحَة َیِحٌَي ا َٓ



 

 

ٔسی َص٨َاْت َوَص٨َاْت َوَص٨َ  ٌِ ََّضا َسَتُٜوُ٪ َب ٥َ إ٧ٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ یِٕح  ٩ِ٤َ َرأَیُِت٤ُوُظ ب٩ِٔ َُشَ َٓ ٍَ یََسیِطٔ  َٓ اْت َوَر

ُت٠ُوُظ لَائ٨ّٔا ٩ِ٣َ لَاَ٪  ِٗ ا َٓ  ٍْ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوص٥ُِ َج٤ٔی َّي اهَّللُ  ٕس َػل ةٔ ٣َُح٤َّ ٔ أ٣َُّ َٙ أ٣َِز ی  ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ یُزٔیُس َترِفٔ

 
ف
، رع

 

 نب رشحی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع اوب یلع دمحم نب ییحی رمفزی، دبعاہلل نب امثعؿ، اوب زمحة، زاید نب العقة

 

ة
ج 

 فآہل فملس ےن اراشد رفامای ریمے دعب )ہنتف ف( داسد وہں ےگ افر رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ دفونں اہوھتں وک ااھٹای افر

فہ قرفقی ڈاےل افر اس وک لتق رک ڈاگو ہاےہ فہ وکیئ رفامای سج وک مت گوگ دوھکی ہک فہ اتم دمحمہی ںیم قرفقی دیپا رکان ہاہ راہ ےہ وت بج 

 وہ۔

 نب رشحی :  رافی

 

ة
ج 
ف
، رع

 

 اوب یلع دمحم نب ییحی رمفزی، دبعاہلل نب امثعؿ، اوب زمحة، زاید نب العقة

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

  

 ااحدثی ابمرہکگنج ےک قلعتم  :   ابب

  و صخش املسمونں یک امجتع ےس دحیلعہ وہ اجےئ اس وک لتق رکان

     324    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  :  راوی

ث٨ََا زٔیَازُ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا یَِحٌَي  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ُ  َرُسو٢َ  أَِخبََر٧َا  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َحَة  َٓ ٩ًَِ رَعِ َة  َٗ ًََٔل

 ُ َٚ أ٣ََِز أ ٩ِ٤َ أََراَز أَِ٪ شرَُفِّ َٓ ٔسی َص٨َاْت َوَص٨َاْت  ٌِ و٢ُ َسَتُٜوُ٪ َب ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َش ًَ َّي اهَّللُ  ٠ًََِیطٔ اهَّللٔ َػل َّي اهَّللُ  ٕس َػل ٔة ٣َُح٤َّ َّ٣

بُوُظ بٔاٟ َٓاَِضٔ  ٍْ ٥َ َوص٥ُِ َج٤ِ ٕٔ َوَس٠َّ ِی  شَّ

 رتہمج زگہتش دحثی ےک اطمقب ےہ۔

  :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

  و صخش املسمونں یک امجتع ےس دحیلعہ وہ اجےئ اس وک لتق رکان

     325    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٗسا٣ة، جزیز، زیس ب٩ ًلاء ب٩ سائب، زیاز ب٩ ًَلٗة، اسا٣ة ب٩ َشیک :  راوی

٩ًَِ زَٔیازٔ ب٩ِٔ ًََٔل  ائٔٔب  ًََلأئ ب٩ِٔ اٟشَّ ٩ًَِ َزیِسٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا َجزٔیْز  ا٢َ َحسَّ َٗ َُٗسا٣ََة  ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أَُسا٣َ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َة  یٕک َٗ َة ب٩ِٔ ََشٔ



 

 

بُوا ًُ  َٓاَِضٔ ًٔي  ُٚ بَیَِن أ٣َُّ َد ُشرَفِّ ٥َ أَی٤َُّا َرُج١ٕ َخَ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  طُ َٗ َ٘ ُ٨ 

 نب رشکی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

 

، ااسمة

 

، رجری، زدی نب اطعء نب اسبئ، زاید نب العقة

 

 فآہل فملس دمحم نب دقامة

 ےن اراشد رفامای  و صخش ریمی اتم ںیم ٹوھٹ ڈاےنل ےک فاےطس ےلکن وت مت اس یک رگدؿ اڑا دف۔

 نب رشکی :  رافی

 

، ااسمة

 

، رجری، زدی نب اطعء نب اسبئ، زاید نب العقة

 

 دمحم نب دقامة

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

  

اس آتی رکہمی یک ریسفت فہ آتی ےہ ینعی اؿ گووگں یک ازا  و ہک اہلل افر روسؽ ےس ڑلےت ںیہ افر فہ ہا ےت ںیہ ہک  کل 

ںیم داسد رباپ رک ں فہ )ازا( ہی ےہ ہک فہ گوگ لتق ےیک اجںیئ ای اؿ وک وسیل دے دی اجےئ ای اؿ ےک اہھت افر اپں اکٹ 

 اجںیئ افر ہی آتی رکہمی نک گووگں ےس قلعتم انزؽ وہیئ ےہ ہی اؿ اک ایبؿ ےہڈاںیل اجںیئ ای فہ گوگ  کل دب

ے

 ر رک دیئ

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

ےہ ہک فہ گوگ لتق   ں فہ )ازا( ہیاس آتی رکہمی یک ریسفت فہ آتی ےہ ینعی اؿ گووگں یک ازا  و ہک اہلل افر روسؽ ےس ڑلےت ںیہ افر فہ ہا ےت ںیہ ہک  کل ںیم داسد رباپ رک

 اجںیئ افر ہی آتی رکہمی نک 

ے

گووگں ےس قلعتم انزؽ وہیئ ےہ ہی ےیک اجںیئ ای اؿ وک وسیل دے دی اجےئ ای اؿ ےک اہھت افر اپں اکٹ ڈاںیل اجںیئ ای فہ گوگ  کل دبر رک دیئ

 اؿ اک ایبؿ ےہ

     326    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، یزیس ب٩ زریٍ، ححاد ػواٖ، ابورجاء، ابوَٗلبة، ابوَٗلبة، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

 ُ ث٨ََا أَب ا٢َ َحسَّ َٗ  ٖٔ ا وَّ ٩ًَِ َححَّإد اٟؼَّ  ٍٕ ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ا٢َ َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ا٢َ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ َٗ و َرَجإئ ٣َِولَي أَبٔي ََٗٔلبََة 

ًَلَي ا٨َّٟٔييِّ َػ َحسَّ  َٗس٣ُٔوا  ا ٩ِ٣ٔ ًُک١ِٕ ث٤ََا٧َٔیّة  ثَىٔي أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َنرَفّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٥َ ث٨ََا أَبُو ََٗٔلبََة  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ل

َّي ٔلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َٔک إ َِٜوا ذَٟ َظ َٓ ٤َِٟٔسی٨ََة َوَس٤َِٔ٘  أَِجَشا٣ُُض٥ِ  ٍَ  َٓاِسَتِوَخ٤ُوا ا ُجوَ٪ ٣َ ا٢َ أ ََا َتَِخُ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اهَّللُ 

َِٟبا٧َٔضا َوأَ  بُوا ٩ِ٣ٔ أَ َٓرَشٔ ُجوا  َََٓخَ اُٟوا بَلَي  َٗ َِٟبا٧َٔضا َوأَبَِوأَٟضا  َُٓتٔؼیبُوا ٩ِ٣ٔ أَ َت٠ُوا َراعَٔي َرأًی٨َا فٔي إٔب٠ٔٔطٔ  َ٘ َٓ وا  ََٓؼحُّ بَِوأَٟضا 

َّي اهَّللُ  ًِی٨َُُض٥ِ َو٧َبَ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َز أَ ٍَ أَیِٔسیَُض٥ِ َوأَِرُج٠َُض٥ِ َوَس٤َّ لَّ َ٘ َٓ تَٔي بٔض٥ِٔ 
ُ أ َٓ َٓأََخُذوص٥ُِ  َث  ٌَ َب َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ٤ِٔص ًَ َذص٥ُِ فٔي اٟظَّ

َّي ٣َاتُوا  َحً

، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ

 

ة
ب 
، اوبالق

 

ة
ب 
ہک ھچک گوگ )ینعی ہلیبق  اامسلیع نب دوعسد، زیدی نب زرعی، اجحج وصاػ، اوبراجء، اوبالق

ل یک اکی امجتع( دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہیئ اؿ گووگں وک دمہنی ونمرہ یک آب فوہا وماقف ںیہن آیئ 
عک



 

 

یھت افر فہ گوگ امیبر ڑپ ےئگ اؿ گووگں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اکشتی یک۔ مت گوگ امہرے رچفاےہ ےک 

ھت اجےگ۔ افںوٹں ںیم )ینعی مت گوگ  ازہ وہا اھکےن ےک فاےطس ابرہ ےلچ اج افر( افںوٹں اک دفدھ افر اشیپب ںوی ) و ہک مت گووگں اس

ےک رمض اک العج ےہ( اؿ گووگں ےن اہک ہک   اہں! )کیھٹ ےہ( انچہچن فہ گوگ ےئگ افر اوہنں ےن افںوٹں اک دفدھ افر اشیپب ای 

 سج فتق فہ گوگ ردنرتس افر  اف ایب وہ ےئگ وت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رچفاےہ وک اوہنں افر فہ تحص ایب وہ ےئگ

 رک ےن لتق رک ڈاال )افر افںوٹں وک ےل رک رفار وہ ےئگ( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےک ےھچیپ گووگں وک رفاہن ای افر فہ اؿ وک ڑکپ

فآہل فملس ےن اؿ گووگں ےک اہھت اپؤں وک ااٹل رک ےک وٹکا دای افر اؿ گووگں وک آوھکنں یک رگؾ السیئ ےس  الےئ انچہچن آپ یلص اہلل ہیلع

 ادناھ ای افر رھپ اؿ وک دوھپ ںیم ڈاگوا دای۔ اہیں کت ہک فہ گوگ رم ےئگ۔

، اسن نب ام :  رافی

 

ة
ب 
، اوبالق

 

ة
ب 
 کلاامسلیع نب دوعسد، زیدی نب زرعی، اجحج وصاػ، اوبراجء، اوبالق

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

فہ )ازا( ہی ےہ ہک فہ گوگ لتق  ں اس آتی رکہمی یک ریسفت فہ آتی ےہ ینعی اؿ گووگں یک ازا  و ہک اہلل افر روسؽ ےس ڑلےت ںیہ افر فہ ہا ےت ںیہ ہک  کل ںیم داسد رباپ رک

 اجںیئ افر ہی آتی رکہمی نک 

ے

گووگں ےس قلعتم انزؽ وہیئ ےہ ہی ےیک اجںیئ ای اؿ وک وسیل دے دی اجےئ ای اؿ ےک اہھت افر اپں اکٹ ڈاںیل اجںیئ ای فہ گوگ  کل دبر رک دیئ

 اؿ اک ایبؿ ےہ

     327    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪ ب٩ سٌیس ب٩ ٛثیر ب٩ زی٨ار، وٟیس، اوزاعي، یحٌي، ابو َٗلبة، ا٧ص :  راوی

٩ًَِ یَِحٌَي  ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔيِّ  َِٟؤٟیٔس  ٩ًَِ ا ٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ثٔیر َٛ ٌٔیٔس ب٩ِٔ  ٤ِزُو ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ َس ًَ ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ أَِخبََرنٔي  ٩ًَِ أَبٔي ََٗٔلبََة 

أ٣َََزص٥ُِ ا٨َّٟٔييُّ َنرَفّ  َٓ ٤َِٟٔسی٨ََة  اِجَتَوِوا ا َٓ  ٥َ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ًَلَي ا٨َّٟٔييِّ َػل ٔس٣ُوا  َٗ ٥َ أَِ٪ َیأِتُوا  ا ٩ِ٣ٔ ًُک١ِٕ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َػل

تَ  َ٘ َٓ ٠ُوا  ٌَ َٔ َٓ َِٟبا٧َٔضا  بُوا ٩ِ٣ٔ أَبَِوأَٟضا َوأَ َیرِشَ َٓ ٔة  َٗ َس ٥َ فٔي إٔب١َٔ اٟؼَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َث ا٨َّٟٔييُّ َػل ٌَ َب َٓ ُٗوَصا  ٠ُوا َرأًَیَضا َواِسَتا

ُض٥ِ  َٛ ٥َِٟ َیِحٔش٤ُِض٥ِ َوَتَز ًِی٨َُُض٥ِ َو َز أَ ٍَ أَیِٔسَیُض٥ِ َوأَِرُج٠َُض٥ِ َوَس٤َّ لَّ َ٘ َٓ تَٔي بٔض٥ِٔ 
ُ أ َٓ ا٢َ  َٗ ًَزَّ ك٠ََبٔض٥ِٔ  أ٧َِز٢ََ اهَّللُ  َٓ َّي ٣َاتُوا  ٤ََّا  َحً َوَج١َّ إ٧ٔ

َٟطُ اِْلیَةَ  َّٟٔذی٩َ یَُحارٔبُوَ٪ اهَّللَ َوَرُسو  َجزَاُئ ا

ل ےک ھچک گوگ دختم وبنی 
عک
، اسن ےس رفاتی ےہ ہک ہلیبق 

 

ة
ب 
رمعف نب امثعؿ نب دیعس نب ریثک نب دانیر، ف دی، افزایع، ییحی، اوب الق

ںیم رانہ انہس انوگار افر رگاں وسحمس وہا )ویکہکن اؿ وک دمہنی ونمرہ یک  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہےئ وت اؿ وک دمہنی ونمرہ

 اجےن اک مکح رفامای افر اؿ اک دفدھ افر 

ے

آب فوہا وماقف ںیہن آیئ یھت( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک دصہق ےک افٹن دیئ

 ایس رطح ےس ای افر اوہنں ےن رچفاےہ وک لتق رک دای افر اشیپب یپ ےنیل اک )اس یک فہج اسقب ںیم زگر یکچ ےہ( انچہچن اؿ گووگں ےن



 

 

افںوٹں وک اگھب رک ےل ےئگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک رگاتفر رکےن ےک فاےطس گووگں وک  اجیھ انچہچن فہ گوگ رگاتفر رک ےک 

 ےئگ رھپ اؿ یک آںیھکن رگؾ السیئ ےس رگؾ رک

ے

 ےک ادنیھ یک  ںیئ افر اؿ ےک زمخ وک الےئ ےئگ افر اؿ ےک اہھت اپؤں اکٹ دیئ

)وخؿ دنب رکےن ےک فاےطس( الت )دااغ( ںیہن ہکلب اؿ وک ایس احتل ںیم وھچڑ دای ایگ اہیں کت ہک فہ گوگ رم ےئگ۔ اس رپ دخافدن 

 دقفس ےن آتی رکہمی انزؽ رفامیئ۔

، اسنرمعف نب امثعؿ نب دیعس نب ریثک نب دانیر، ف دی، افزایع، ییحی، اوب الق :  رافی

 

ة
ب 

 

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

رک ں فہ )ازا( ہی ےہ ہک فہ گوگ لتق  اس آتی رکہمی یک ریسفت فہ آتی ےہ ینعی اؿ گووگں یک ازا  و ہک اہلل افر روسؽ ےس ڑلےت ںیہ افر فہ ہا ےت ںیہ ہک  کل ںیم داسد رباپ

 اجںیئ افر ہی آتی رکہمی نک 

ے

گووگں ےس قلعتم انزؽ وہیئ ےہ ہی ےیک اجںیئ ای اؿ وک وسیل دے دی اجےئ ای اؿ ےک اہھت افر اپں اکٹ ڈاںیل اجںیئ ای فہ گوگ  کل دبر رک دیئ

 اؿ اک ایبؿ ےہ

     328    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ گزطتہ حسیث ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

ثَىٔي ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا اِْلَِوَزاعٔيُّ 
ا٢َ َحسَّ َٗ  َٕ ُس ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ا٢َ  أَِخبََر٧َا إِٔسَح َٗ  ٕ ثٔیر َٛ یَِحٌَي ب٩ُِ أَبٔي 

َٗسٔ  ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ثَىٔي أَبُو ََٗٔلبََة  ِؤٟطٔ َحسَّ َٗ ٔلَي  ََٓذََکَ ٧َِحَوُظ إ ٥َ ث٤ََا٧َٔیُة َنرَفٕ ٩ِ٣ٔ ًُک١ِٕ 
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ًَلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل  ٦َ

َت٠ُوا اٟزَّاعٔيَ  َٗ ا٢َ  َٗ ٥ِ َیِحٔش٤ُِض٥ِ َو َٟ 

 رتہمج زگہتش دحثی ےک اطمقب ےہ۔

 رتہمج زگہتش دحثی ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

گ لتق  ں فہ )ازا( ہی ےہ ہک فہ گواس آتی رکہمی یک ریسفت فہ آتی ےہ ینعی اؿ گووگں یک ازا  و ہک اہلل افر روسؽ ےس ڑلےت ںیہ افر فہ ہا ےت ںیہ ہک  کل ںیم داسد رباپ رک

 اجںیئ افر ہی آتی رکہمی نک 

ے

گووگں ےس قلعتم انزؽ وہیئ ےہ ہی ےیک اجںیئ ای اؿ وک وسیل دے دی اجےئ ای اؿ ےک اہھت افر اپں اکٹ ڈاںیل اجںیئ ای فہ گوگ  کل دبر رک دیئ

 اؿ اک ایبؿ ےہ

     329    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٠امی٪، ٣ح٤س ب٩ برش، سٔیا٪، ایوب، ابو َٗلبة، ا٧صاح٤س ب٩ س :  راوی



 

 

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ أَیُّوَب  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ برِٔشٕ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ا٢َ أَتَي أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  بٔي ََٗٔلبََة 

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َِٟبا٧ََضا ا٨َّٟٔييَّ َػل بُوَ٪ أَ إح َشرِشَ َ٘ ٔ ٤َِٟسٔی٨ََة بَٔذِوزٕ أَِو ٟ ُض٥ِ َواِجَتَوِوا ا َٟ أ٣َََز  َٓ ی٨ََِة  َنرَفْ ٩ِ٣ٔ ًُک١ِٕ أَِو رُعَ

ٍَ أَیِٔسَیُض٥ِ َوأَِرُج٠َُض٥ِ َوَس  لَّ َ٘ َٓ َث فٔي ك٠ََبٔض٥ِٔ  ٌَ َب َٓ ُٗوا اِِلٔب١َٔ  َت٠ُوا اٟزَّاعَٔي َواِسَتا َ٘ َٓ ََٟضا  َز َوأَبَِوا ًِی٨َُُض٥ِ ٤َّ  أَ

، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس 

 

ة
ب 
ادمح نب امیلسؿ، دمحم نب رشب، ایفسؿ، اویب، اوب الق

ل ای ہلیبق رعہنی ےک گوگ آےئ )اؿ گووگں وک دمہنی ونمرہ یک آب فوہا وماقف ںیہن آیئ یھت( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 
عک
ںیم ہلیبق 

 )اؿ ےک العج یک رغض ےس( اؿ وک افںوٹں اک ای دفدھ فایل افینٹن ےک دفدھ افر اشیپب ےنیپ اک مکح رفامای رھپ اؿ گووگں ےن فملس ےن

 رچفاےہ وک لتق رک ڈاال افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک افںوٹں وک اہکن رک ےل ےئگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک رگاتفر رک

 مکح رفامای۔ رھپ اؿ گووگں ےک اہھت اپؤں وٹکاےئ افر اؿ یک آںیھکن ادنیھ یک  ںیئ۔ ےک احرض رکےن اک

، اسن :  رافی

 

ة
ب 
 ادمح نب امیلسؿ، دمحم نب رشب، ایفسؿ، اویب، اوب الق

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

  

 ت اسن نب امکل ےس دیمح رافی رپ دفرسے رافویں ےک االتخػ اک کذرکہزری رظن دحثی رشفی ںیم رضح

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 زری رظن دحثی رشفی ںیم رضحت اسن نب امکل ےس دیمح رافی رپ دفرسے رافویں ےک االتخػ اک کذرکہ
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 ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ رسح، اب٩ وہب، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًزا :  راوی

ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز  ا٢َ أَِخبََرنٔي  َٗ ا٢َ أَِخبََرنٔي اب٩ُِ َوصِٕب  َٗ حٔ  ِ ٤ِزٔو ب٩ِٔ اُٟسَّ ًَ ٩ًَِ أ٧ََٔص أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ؤی١ٔ  ٩ًَِ ح٤َُِیٕس اٟلَّ َُیِرُُظ  َو

ی٨َِ  َّي ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ ٧َاّسا ٩ِ٣ٔ رُعَ َثُض٥ِ ا٨َّٟٔييُّ َػل ٌَ َب َٓ ٤َِٟٔسی٨ََة  اِجَتَوِوا ا َٓ  ٥َ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ًَلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٔس٣ُوا  َٗ اهَّللُ َة 

٩ًَِ اِِلِٔسََل  وا  وا اِرَتسُّ ا َػحُّ َّ٤٠ََٓ َِٟبا٧َٔضا َوأَبَِوأَٟضا  بُوا ٩ِ٣ٔ أَ َٓرَشٔ ُط  َٟ ٔلَي ذَِوزٕ  ٥َ إ
َّي اهَّللُ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َت٠ُوا َراعَٔي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َٗ ٦ٔ َو

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔي آثَارٔص٥ِٔ  ًَ َّي اهَّللُ  َث َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٌَ َب َٓ ُٗوا اِِلٔب١َٔ  ٨ّ٣ٔا َواِسَتا ِْ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ُ ٍَ أَیِٔسَیُض٥ِ  ًَ لَّ َ٘ َٓ َٓأُخُٔذوا 

ًِی٨َُُض٥ِ َوَػ٠َ   َبُض٥ِ َوأَِرُج٠َُض٥ِ َوَس١َ٤َ أَ

ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، دبعاہلل نب رمع رتہمج زگہتش دحثی ےک اطمقب ےہ نکیل اس رفاتی ںیم ہی ااضہف ےہ ہک فہ گوگ 

ہک نج اک اسہقب رفاتی ںیم کذرکہ ےہ فہ ہلیبق رعہنی ےک گوگ ےھت سج فتق فہ گوگ ردنرتس وہ ےئگ وت فہ االسؾ ےس رحنمػ وہ 



 

 

 و ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک دای اھت )افر فہ املسمؿ اھت( اس وک لتق رک دای افر ہی یھب ایس  ےئگ افر اےنپ رچفاےہ وک

 رفاتی ںیم ااضہف ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےک اہھت اپؤں اکٹ رک آںیھکن ٹوھڑ رک اؿ وک اھپیسن رپ اکٹلای۔

 فبہ، دبعاہلل نب رمع ادمح نب رمعف نب رسح، انب :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 زری رظن دحثی رشفی ںیم رضحت اسن نب امکل ےس دیمح رافی رپ دفرسے رافویں ےک االتخػ اک کذرکہ
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  :  راوی

ًَلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػ  ٔس٦َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ ح٤َُِیٕس  ٌٔی١ُ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا إِٔس٤َ َٗ  ٕ ًَلٔيُّ ب٩ُِ حُِحز ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َُاْض ٩ِ٣ٔ أَِخبََر٧َا  َّي اهَّللُ  ل

َُٟض٥ِ َرُسو٢ُ اهَّللٔ ا٢َ  َ٘ َٓ ی٨ََِة  َِٟبا٧َٔضا َوأَبِوَ رُعَ بُِت٥ِ ٩ِ٣ٔ أَ َٓرَشٔ ٨َُُِٜٓت٥ِ ٓٔیَضا  ٔلَي َذِوز٧َٔا  ِجُت٥ِ إ ِو َخَ َٟ  ٥َ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  أَٟضا  َػل

 ُٛ وا  ٌُ َت٠ُوُظ َوَرَج َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٔلَي َراعٔي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ا٣ُوا إ َٗ وا  ا َػحُّ َّ٤٠َ َٓ ٠ُوا  ٌَ َٔ َّي َٓ ُٗوا َذِوَز ا٨َّٟٔييِّ َػل اّرا َواِسَتا َّٔ

ًِی٨َُضُ  ٍَ أَیِٔسیَُض٥ِ َوأَِرُج٠َُض٥ِ َوَس١َ٤َ أَ لَّ َ٘ َٓ تَٔي بٔض٥ِٔ 
ُ أ َٓ أَِرَس١َ فٔي ك٠ََبٔض٥ِٔ  َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   ٥ِ اهَّللُ 

 رتہمج زگہتش رفاتی ےک اطمقب ےہ نکیل اس رفاتی ںیم وسیل اک کذرکہ ںیہن ےہ۔

  :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 زری رظن دحثی رشفی ںیم رضحت اسن نب امکل ےس دیمح رافی رپ دفرسے رافویں ےک االتخػ اک کذرکہ

     332    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  :  راوی

َٗس٦َٔ ٧َاْض ٩ِ٣ٔ  ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ث٨ََا ح٤َُِیْس  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا ًَلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ی٨ََِة  رُعَ

َٟضُ  ا٢َ  َ٘ َٓ ٤َِٟٔسی٨ََة  اِجَتَوِوا ا َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  بُِت٥ِ ٩ِ٣ٔ َػل َٓرَشٔ ٔلَي ذَِوز٧َٔا  ِجُت٥ِ إ ِو َخَ َٟ  ٥َ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٥ِ ا٨َّٟٔييُّ َػل

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٔلَي َذِوزٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ُجوا إ َََٓخَ َتاَزةُ َوأَبَِوأَٟضا  َٗ ا٢َ  َٗ ا٢َ َو َٗ َِٟبا٧َٔضا  َس  أَ ٌِ وا َب رَفُ َٛ وا  ا َػحُّ َّ٤٠َ إِٔسََل٣ٔض٥ِٔ  َٓ

َّي اهَّللُ ُٗوا َذِوَز َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٨ّ٣ٔا َواِسَتا ِْ ٥َ ٣ُ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َت٠ُوا َراعَٔي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َٗ وا َو ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوا٧َِل٠َ ًَ  



 

 

ٍَ أَیِٔسیَُض٥ِ َوأَ  لَّ َ٘ َٓ َٓأُخُٔذوا  أَِرَس١َ فٔي ك٠ََبٔض٥ِٔ  َٓ ًِی٨َُُض٥ِ ٣َُحارٔبٔیَن  ١َ أَ  ِرُج٠َُض٥ِ َوَس٤َّ

 رتہمج اسہقب رفاتی ےک اطمقب ےہ نکیل اس ںیم ہی ااضہف ےہ ہک فہ گوگ ڑلےت وہےئ ےئگ۔

  :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ثی رشفی ںیم رضحت اسن نب امکل ےس دیمح رافی رپ دفرسے رافویں ےک االتخػ اک کذرکہزری رظن دح
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  :  راوی

ث٨ََا ح٤َُیِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَٔسٓیٕ  ُس ب٩ُِ أَبٔي  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا ی٨ََِة أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ أَِس٥َ٠َ أ٧َُاْض ٩ِ٣ٔ رُعَ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ْس 

٨ََٟا ٔلَي ذَِوزٕ  ِجُت٥ِ إ ِو َخَ َٟ  ٥َ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َُٟض٥ِ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ٤َِٟٔسی٨ََة  اِجَتَوِوا ا ا٢َ ح٤َُِیْس  َٓ َٗ َِٟبا٧َٔضا  بُِت٥ِ ٩ِ٣ٔ أَ َٓرَشٔ

٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَزةُ  َٗ ا٢َ  َٗ ًَ َو َّي اهَّللُ  َت٠ُوا َراعَٔي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َٗ َس إِٔسََل٣ٔض٥ِٔ َو ٌِ وا َب رَفُ َٛ وا  ا َػحُّ َّ٤٠َ َٓ ٠ُوا  ٌَ َٔ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأَبَِوأَٟضا 

َٓأَِرَس١َ  ٥َ َوَصَزبُوا ٣َُحارٔبٔیَن  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ُٗوا َذِوَز َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٨ّ٣ٔا َواِسَتا ِْ ٥َ  ٣ُ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

َّي  ةٔ َحً ََِٟحَّ ُض٥ِ فٔي ا َٛ ًِی٨َُُض٥ِ َوَتَز َز أَ ٍَ أَیِٔسَیُض٥ِ َوأَِرُج٠َُض٥ِ َوَس٤َّ لَّ َ٘ َٓ َٓأُخُٔذوا   ٣َاتُوا٩ِ٣َ أَتَي بٔض٥ِٔ 

وگں وک وھچڑ دای رحہ ) و ہک دمہنی ونمرہ ےک زندکی رتہمج اسہقب رفاتی ےک اطمقب ےہ نکیل اس رفاتی ںیم ہی ااضہف ےہ ہک رھپ اؿ گو

 اکی رھتپیلی زنیم ےہ( فاہں رپ وھچڑا اہیں کت ہک فہ گوگ رم ےئگ۔

  :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 فی ںیم رضحت اسن نب امکل ےس دیمح رافی رپ دفرسے رافویں ےک االتخػ اک کذرکہزری رظن دحثی رش
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  :  راوی

 ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ث٨ََا َیزٔیُس َوصَُو اب٩ُِ ُزَریِ ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ِبٔس اِْلَ ًَ ُس ب٩ُِ  َتاَزةُ أَ٪َّ أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َبُة 

٠ًََِیطٔ َوَس  َّي اهَّللُ  ًَلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٔس٣ُوا  َٗ ی٨ََِة  ثَُض٥ِ أَ٪َّ ٧َاّسا أَِو رَٔجا ّا ٩ِ٣ٔ ًُک١ِٕ أَِو رُعَ
َّا أَص١ُِ َحسَّ اُٟوا َیا َرُسو٢َ اهَّللٔ إ٧ٔ َ٘ َٓ  ٥َ َّ٠



 

 

 ٥ِ ٩َُِٜ٧ َٟ َٕ َو َٕ ََضِ ٕ َوَرا ٥َ بَٔذِوز ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ُض٥ِ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٟ أ٣َََز  َٓ ٤َِٟٔسی٨ََة  َٓاِسَتِوَخ٤ُوا ا  ٕٕ َوأ٣َََزص٥ُِ أَِ٪ أَص١َِ رٔی

 َٛ ةٔ  ََِٟحَّ وا َولَا٧ُوا ب٨َٔاحَٔیٔة ا ا َػحُّ َّ٤٠َ َٓ َٟب٨ََٔضا َوأَبَِوأَٟضا  بُوا ٩ِ٣ٔ  َیرِشَ َٓ ُجوا ٓٔیَضا  َت٠ُوا َراعَٔي َرُسو٢ٔ َیَِخُ َٗ َس إِٔسََل٣ٔض٥ِٔ َو ٌِ وا َب رَفُ

َز  ََٓش٤َّ ُتَٔي بٔض٥ِٔ  أ َٓ ٠ََب فٔي آثَارٔص٥ِٔ  َث اٟلَّ ٌَ َب َٓ ِوَز 
ُٗوا اٟذَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َواِسَتا ًَ َّي اهَّللُ  ٍَ أَیِٔسَیُض٥ِ َوأَِرُج٠َُض٥ِ ث٥َُّ اهَّللٔ َػل لَّ َٗ ًِی٨َُُض٥ِ َو أَ

ََِٟحَّ  ُض٥ِ فٔي ا َٛ َّي ٣َاتُواَتَز ًَلَي َحأٟض٥ِٔ َحً  ةٔ 

ل ےک ای ہلیبق رعہنی ےک دختم وبنی یلص اہلل 
عک
رتہمج اسہقب رفاتی ےک اطمقب ےہ نکیل اس ںیم ہی ااضہف ےہ ہک ھچک گوگ ہلیبق 

 ےھت( افر مہ اؿ اک ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہےئ افر اوہنں ےن اہک ای روسؽ اہلل! مہ گوگ نھت فاےل ےھت )ینعی مہ گوگ اجونر رےتھک

 دفدھ ایپ رکےت ےھت افر مہ گوگ زنیم فاےل ای یتیھک فاےل ہن ےھت وت اؿ وک دمہنی ونمرہ یک آب فوہا وماقف ںیہن آیئ آرخ کت۔

  :  رافی

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

  

 دثی ابمرہکگنج ےک قلعتم ااح :   ابب

 زری رظن دحثی رشفی ںیم رضحت اسن نب امکل ےس دیمح رافی رپ دفرسے رافویں ےک االتخػ اک کذرکہ

     335    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  :  راوی

ًِلَي ٧َِحَوظُ  ِبٔس اِْلَ ًَ  ٩ًَِ ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ

ل ےک ای ہلیبق رعہنی ےک دختم وبنی یلص اہلل رتہمج اسہقب رفا
عک
تی ےک اطمقب ےہ نکیل اس ںیم ہی ااضہف ےہ ہک ھچک گوگ ہلیبق 

ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہےئ افر اوہنں ےن اہک ای روسؽ اہلل! مہ گوگ نھت فاےل ےھت )ینعی مہ گوگ اجونر رےتھک ےھت( افر مہ اؿ اک 

 فاےل ای یتیھک فاےل ہن ےھت وت اؿ وک دمہنی ونمرہ یک آب فوہا وماقف ںیہن آیئ آرخ کت۔ دفدھ ایپ رکےت ےھت افر مہ گوگ زنیم

  :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 دیمح رافی رپ دفرسے رافویں ےک االتخػ اک کذرکہ زری رظن دحثی رشفی ںیم رضحت اسن نب امکل ےس

     336    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  :  راوی



 

 

َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ اْز  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا بَِضزْ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٍٕ أَبُو بََِکٕ  ٔ ُس ب٩ُِ ٧َآ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا ٩ِ٣ٔ  َوثَابْٔ   أ٧ََٕص أَ٪َّ َنرَفّ

أ٣َََزصُ  َٓ ٤َِٟٔسی٨ََة  اِجَتَوِوا ا َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  أََتِوا ا٨َّٟٔييَّ َػل َٓ ةٔ  ََِٟحَّ ی٨ََِة ٧َزَُٟوا فٔي ا ٥َ أَِ٪ رُعَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٥ِ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

ٔة َوأَِ٪ َشرِشَ  َٗ َس َث َیُٜو٧ُوا فٔي إٔب١ٔٔ اٟؼَّ ٌَ َب َٓ ُٗوا اِِلٔب١َٔ  ٩ًَِ اِِلِٔسََل٦ٔ َواِسَتا وا  َت٠ُوا اٟزَّاعَٔي َواِرَتسُّ َ٘ َٓ َِٟبا٧َٔضا َوأَبَِوأَٟضا  بُوا ٩ِ٣ٔ أَ

ٍَ أَیِٔسیَُض٥ِ َوأَِرُج٠َُض٥ِ َوَس٤َّ  لَّ َ٘ َٓ َٓحٔیَئ بٔض٥ِٔ  ٥َ فٔي آثَارٔص٥ِٔ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ًِ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ َز أَ َٗ ةٔ  ََِٟحَّ اص٥ُِ فٔي ا َ٘ ِٟ ی٨َُُض٥ِ َوأَ

َّي ٣َاتُوا ًََلّظا َحً ٔٔیطٔ  ِس َرأَیُِ  أََحَسص٥ُِ یَُِٜس٦ُ اِْلَِرَق بٔ َ٘ ٠َ َٓ  أ٧ََْص 

رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ نکیل اس ںیم ہی ااضہف ےہ ہک رضحت اسن ےن رفامای ںیم ےن اؿ ںیم ےس اکی صخش وک داھکی  و ہک اےنپ 

 ےس رڑگ راہ اھت ایپس یک دشت یک فہج ےس اہیں کت ہک فہ رم ےئگ۔ہنم وک زنیم 

  :  رافی

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

  

 زری رظن دحثی رشفی ںیم رضحت ییحی نب دیعس رپ رافی ہحلط افر رصمػ ےک االتخػ اک کذرکہ

  ااحدثی ابمرہکگنج ےک قلعتم :   ابب

 زری رظن دحثی رشفی ںیم رضحت ییحی نب دیعس رپ رافی ہحلط افر رصمػ ےک االتخػ اک کذرکہ

     337    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ا٧ص ب٩ ٣ح٤س ب٩ وہب، ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، ابو ًبساٟزحی٥، زیس ب٩ ابو ا٧یشة، ك٠حہ ب٩ ٣صٖ، یحٌي ب٩ سٌیس،  :  راوی

 ٣اٟک

ا٢َ َحسَّ  َٗ ًَِبٔس اٟزَّحٔی٥ٔ  ثَىٔي أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َٗا٢َ َحسَّ ُس ب٩ُِ َوصِٕب  ٩ًَِ أَِخبََرنٔي ٣َُح٤َّ ثَىٔي َزیُِس ب٩ُِ أَبٔي أ٧َُِیَشَة 

 َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٌٔیٕس  ٩ًَِ یَِحٌَي ب٩ِٔ َس  ٕٖ ٠ًََِیطٔ ك٠ََِحَة ب٩ِٔ ٣َُصِّ َّي اهَّللُ  ٔلَي ٧َٔييِّ اهَّللٔ َػل ی٨ََِة إ اْب ٩ِ٣ٔ رُعَ ٔس٦َ أرَِعَ َٗ ا٢َ 

َث بٔض٥ِٔ ٧َٔييُّ  ٌَ َب َٓ ًَُو٤َِ  بُُلو٧ُُض٥ِ  َِٟوا٧ُُض٥ِ َو
ِت أَ َّي اِػرَفَّ ٤َِٟٔسی٨ََة َحً اِجَتَوِوا ا َٓ أَِس٤ُ٠َوا  َٓ  ٥َ َ َوَس٠َّ ٔل ٥َ إ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ي  اهَّللٔ َػل

ُٗوا  ًَاَتَضا َواِسَتا َت٠ُوا ُر َ٘ َٓ وا  ي َػحُّ
َّ َِٟبا٧َٔضا َوأَبَِوأَٟضا َحً بُوا ٩ِ٣ٔ أَ أ٣َََزص٥ُِ أَِ٪ َشرِشَ َٓ ُط  َٟ إح  َ٘ ٔ َّي اهَّللُ ٟ َث ٧َٔييُّ اهَّللٔ َػل ٌَ َب َٓ اِِلٔب١َٔ 

ٍَ أَیِٔسیَُض٥ِ َوأَِر  لَّ َ٘ َٓ ُتَٔي بٔض٥ِٔ  أ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔي ك٠ََبٔض٥ِٔ  ٠٤َِٟٔٔک ْٔل٧ََٕص َوصَُو ًَ ِبُس ا ًَ ٨٣ٔٔیَن  ِْ ٤ُِٟ ا٢َ أ٣َٔیرُ ا َٗ ًِی٨َُُض٥ِ  َز أَ ُج٠َُض٥ِ َوَس٤َّ

ا٢َ بٜٔرُِفٕ  َٗ َِٟحٔسیَث بٜٔرُِفٕ أَِو بَٔذ٧ِٕب  ثُُط َصَذا ا  یَُحسِّ



 

 

، ہحلط نب رصمػ، ییحی نب دیعس، اسن نب

 

ئشة
ت

 

امکل رتہمج اسہقب رفاتی ےک  دمحم نب فبہ، دمحم نب ہملس، اوب دبعارلمیح، زدی نب اوب اب

اطمقب ےہ نکیل اس رفاتی ںیم ہی ااضہف ےہ ہک ہلیبق رعہنی ےک دنچ گوگ  و ہک ونگار ےھت دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم 

د ڑپ ےئگ احرض وہےئ افر اوہنں ےن االسؾ وبقؽ ای رھپ اؿ وک دمہنی ونمرہ یک آب فوہا وماقف ںیہن آیئ اہیں کت ہک اؿ ےک رہچے زر

افر اؿ ےک ٹیپ ٹوھؽ ےئگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دفدھ فایل افینٹن ےک اپس اؿ وک  اجیھ آرخ رفاتی کت۔ رضحت دبعاکلمل 

ےن رضحت اسن ےس ہی دحثی لقن رکےت فتق درایتف رفامای آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی ازا اؿ گووگں وک اؿ ےک 

 ؿ ےک رفک یک فہج ےس؟ وت اوہنں ےن رفامای رفک یک فہج ےس۔رجؾ یک فہج ےس دی ای ا

، ہحلط نب رصمػ، ییحی نب دیعس، اسن نب امکل :  رافی

 

ئشة
ت

 

 دمحم نب فبہ، دمحم نب ہملس، اوب دبعارلمیح، زدی نب اوب اب

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 زری رظن دحثی رشفی ںیم رضحت ییحی نب دیعس رپ رافی ہحلط افر رصمػ ےک االتخػ اک کذرکہ

     338    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ٣شیباح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ رسح، اب٩ وہب، یحٌي ب٩ ایوب و ٣ٌاویة ب٩ ػاٟح، یحٌي ب٩ سٌیس،  :  راوی

ا٢َ َوأَِخبََرنٔي َیِحٌَي ب٩ُِ أَیُّوَب َو٣ُ  َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ َوصِٕب  َٗ ٔح  ِ ٤ِزٔو ب٩ِٔ اُٟسَّ ًَ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ  اؤَیُة ب٩ُِ َػأٟٕح  ٌَ

 َ ل ًَ َزٔب  ٌَ ِٟ ٔس٦َ ٧َاْض ٩ِ٣ٔ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٔب  ٤َُِٟشیَّ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٌٔیٕس  أَِس٤ُ٠َوا ث٥َُّ ٣َزُٔؿوا َس َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل

َٓکَا٧ُوا ٓٔیضَ  َِٟبا٧َٔضا  بُوا ٩ِ٣ٔ أَ إح َٟٔیرِشَ َ٘ ٔ ٔلَي ٟ ٥َ إ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َث بٔض٥ِٔ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٌَ َب ٔلَي اٟزَّاعٔي ََُُل٦ٔ َرُسو٢ٔ َٓ ٤ًََُسوا إ ا ث٥َُّ 

َّي اهَّللُ ٤ُوا أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ زَ َٓ اَح  َ٘ ُٗوا ا٠ِّٟ َت٠ُوُظ َواِسَتا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ِع ٩ِ٣َ  اهَّللٔ َػل ًَلِّ ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ

٠َِیطٔ  ًَ َّي اهَّللُ  َث َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٌَ َب َٓ ِی٠ََة  ٕس ا٠َّٟ َع آ٢َ ٣َُح٤َّ ٍَ أَیِٔسیَُض٥ِ َوأَِرُج٠َُض٥ِ َوَس١َ٤َ  ًَلَّ لَّ َ٘ َٓ َٓأُخُٔذوا  َوَس٥ََّ٠ فٔي ك٠ََبٔض٥ِٔ 

ٔلَي أَِرٔق اٟ ُٗوا إ َِٟحٔسیٔث اِسَتا ا٢َ فٔي َصَذا ا َٗ اؤیََة  ٌَ ٕف إ ٔاَّ أَ٪َّ ٣ُ ٌِ ًَلَي َب ُض٥ِ یَزٔیُس  ـُ ٌِ ًِی٨َُُض٥ِ َوَب ٔ  أَ ِ  رشِّ

 نب اصحل، ییحی نب دیعس، دیعس نب بیسم ےس رمالس رفاتی ےہ ہک رعب ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، ییحی نب 

 

ة
بئ
اویب ف اعمف

ےک ھچک گوگ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہےئ افر االسؾ ےل آےئ۔ رھپ فہ گوگ امیبر ڑپ ےئگ آپ یلص اہلل ہیلع 

فدھ ںیئپ انچہچن فہ گوگ ایس ہگج رےہ افر رچفاےہ ےس قلعتم اؿ یک فآہل فملس ےن اؿ وک دفدھ فایل افوینٹنں ںیم  اجیھ  اہک فہ اؿ اک د

 تین رخاب وہیئگ فہ رچفااہ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک الغؾ اھت۔ اؿ گووگں ےن اس رچفاےہ وک لتق رک ڈاال افر اوینٹنں وک اگھب

االطع نس رک اراشد رفامای اے دخا اس صخش وک ایپاس رھک ہک  رک ےل ےئگ۔ گووگں ےن اہک ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی



 

 

سج ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک آؽ وک )فاحض رےہ ہک اس ہگج الغؾ افر رچفاےہ ےک فاےطس آؽ اک ظفل اراشد رفامای ایگ 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ گووگں وک التش ےہ اس یک فہج ہی ےہ ہک الغؾ یھب آؽ ںیم دالخ ےہ( امتؾ رات ایپاس راھک۔ رھپ آپ یلص 

رکےن ےک فاےطس گووگں وک  اجیھ انچہچن فہ گوگ رگاتفر رک ےک ےل ےئگ رھپ اؿ ےک اہھت افر اپؤں اکٹ ڈاےل ےئگ افر اؿ یک آوھکنں وک 

ےک ہلسلس ںیم ضعب رگؾ السیئ ےس ادناھ ای ایگ )ویکہکن اوہنں ےن رچفاےہ وک یھب ایس رطح ےس امر ڈاال اھت( اس دحثی رشفی 

رافی دفرسے رافی ےس زایدہ رفاتی لقن رفامےت ںیہ نکیل رضحت اعمفہی ےن اس دحثی ےک ہلسلس ںیم ہی رفامای ےہ ہک فہ گوگ 

 اؿ افوینٹنں وک رشمنیک ےک  کل ںیم اگھب رک ےل ےئگ۔

 نب اصحل، ییحی نب دیعس :  رافی

 

ة
بئ
 ، دیعس نب بیسمادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، ییحی نب اویب ف اعمف

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 زری رظن دحثی رشفی ںیم رضحت ییحی نب دیعس رپ رافی ہحلط افر رصمػ ےک االتخػ اک کذرکہ

     339    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل خ٨٠طي، ٣اٟک ب٩ سٌیر، ہظا٦ ب٩ رعوة، وہ اپ٨ے واٟس سے، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

 ًَ َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ  ٕ یِر ٌَ ث٨ََا ٣َأُٟک ب٩ُِ ُس
ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟد٨ِ٠َطٔيُّ  ِبٔس اهَّللٔ ا ًَ ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَائَٔظَة َرضَٔي اهَّللُ ٩ِ أَبٔیطٔ 

ٍَ أَیِٔسیَ  لَّ َ٘ َٓ َٓأََخَذص٥ُِ   ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  أح َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َ٘ ٔ ًَلَي ٟ ِو٦ْ  َٗ َِٟ  أََُاَر  ا َٗ ٨َِضا  ًِی٨َُُض٥ِ ًَ  ُض٥ِ َوأَِرُج٠َُض٥ِ َوَس١َ٤َ أَ

ی، امکل نب ریعس، اشہؾ نب رعفة، فہ اےنپ فادل  
ج

 

لب

 

خ

ےس، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک ھچک گووگں ےن روسؽ رکمی  دمحم نب دبعاہلل 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک افوینٹنں وک گوٹ ایل وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک ڑکپا۔ اؿ ےک اہھت اپؤں اکٹ ڈاےل افر اؿ یک

 آںیھکن )رگؾ السویئں ےس( ادنیھ رک دی  ںیئ۔

ی، ام :  رافی  
ج

 

لب

 

خ

 کل نب ریعس، اشہؾ نب رعفة، فہ اےنپ فادل ےس، اعہشئ دصہقیدمحم نب دبعاہلل 

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 رکہزری رظن دحثی رشفی ںیم رضحت ییحی نب دیعس رپ رافی ہحلط افر رصمػ ےک االتخػ اک کذ

     340    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  :  راوی

 َ ٔ ح َوأ٧ََِبأ زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٔ َِٟوزٔیز ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ أَبٔي ا ي 
٤َُِٟثىَّ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ ٧َا ٣َُح٤َّ



 

 

وِ إٔبَِزاصٔ  َٗ ًَائَٔظَة أَ٪َّ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ َراَوِرزٔیُّ 
ث٨ََا اٟسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٔ َِٟوزٔیز احٔ ی٥ُ ب٩ُِ أَبٔي ا َ٘ ٔ ًَلَي ٟ ٣ّا أََُاُروا 

٠َِیطٔ َو  ًَ َّي اهَّللُ  تَٔي بٔض٥ِٔ ا٨َّٟٔييُّ َػل
ُ أ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَیِٔسَیُض٥ِ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ًَ َّي اهَّللُ  ٍَ ا٨َّٟٔييُّ َػل لَّ َ٘ َٓ  ٥َ

َس٠َّ

٤َُِٟثىَّي ُى  ٔاب٩ِٔ ا ِٔ ًِی٨َُُض٥ِ ا٠َّٟ  َوأَِرُج٠َُض٥ِ َوَس١َ٤َ أَ

 رتہمج زگہتش دحثی ےک اطمقب ےہ۔

  :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 زری رظن دحثی رشفی ںیم رضحت ییحی نب دیعس رپ رافی ہحلط افر رصمػ ےک االتخػ اک کذرکہ

     341    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًیسي ب٩ ح٤از، ٟیث، ہظا٦ :  راوی

ا َّي اهَّللُ أَِخبََر٧َا ًٔیَسي ب٩ُِ َح٤َّ ًَلَي إٔب١ٔٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ِو٣ّا أََُاُروا  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ  ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ا٠َِّٟیُث  َٗ  ٕ ٠ًََِیطٔ ز

ًِی٨َُُض٥ِ  ٍَ أَیِٔسیَُض٥ِ َوأَِرُج٠َُض٥ِ َوَس١َ٤َ أَ لَّ َ٘ َٓ  ٥َ  َوَس٠َّ

فادل رضحت رعفہ ےس رفاتی لقن یک ہک اکی وقؾ ےن روسؽ رکمی یلص  یسیع نب  ،ند، ثیل، اشہؾ ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ

اہلل ہیلع فآہل فملس ےک افٹن گوٹ ےیل۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےک اہھت افر اپؤں اکٹ ڈاےل افر اؿ وک ادناھ رکاای )ینعی 

 اؿ یک آںیھکن ٹوھڑ دی  ںیئ(۔

 یسیع نب  ،ند، ثیل، اشہؾ :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 زری رظن دحثی رشفی ںیم رضحت ییحی نب دیعس رپ رافی ہحلط افر رصمػ ےک االتخػ اک کذرکہ

     342    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ رسح، اب٩ وہب، یحٌي ب٩ ًبساهَّلل ب٩ سا٥ٟ و سٌیس ب٩ ًبساٟزح٩٤، ہظا٦ ب٩ رعوة، رعوة ب٩  :  اویر

 زبیر

ِبٔس اهَّللٔ ًَ ا٢َ َوأَِخبََرنٔي َیِحٌَي ب٩ُِ  َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ َوصِٕب  َٗ حٔ  ِ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ اُٟسَّ ٌٔ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ِبٔس  ب٩ِٔ َسا٥ٕٟٔ َوَس ًَ یُس ب٩ُِ 



 

 

ی٨َِ  ا٢َ أََُاَر ٧َاْض ٩ِ٣ٔ رُعَ َٗ ُط 
َّ ٔ أ٧َ َوَة ب٩ِٔ اٟزُّبَیِر ٩ًَِ رُعِ َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ َّي اٟزَِّح٩ٔ٤َ َوَذََکَ آَخَ  أح َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َ٘ ٔ ًَلَي ٟ َة 

َث  ٌَ َب َٓ َٟطُ  َت٠ُوا ََُُل٣ّا  َٗ ُٗوَصا َو ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َواِسَتا ًَ ٍَ أَیِٔسَیُض٥ِ  اهَّللُ  لَّ َ٘ َٓ َٓأُخُٔذوا  ٥َ فٔي آثَارٔص٥ِٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

ًِی٨َُُض٥ِ   َوأَِرُج٠َُض٥ِ َوَس١َ٤َ أَ

ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، ییحی نب دبعاہلل نب اسمل ف دیعس نب دبعارلنمح، اشہؾ نب رعفة، رعفة نب زریب ےس رفاتی ےہ ہک 

  رعہنی ےک دنچ گووگں ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دفدھ فایل افوینٹنں وک گوٹ ایل افر اؿ وک اکنہ رک ےل ےئگ افر آپہلیبق

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک الغؾ وک لتق رک دای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن گووگں وک اؿ ےک ڑکپےن ےک فاےطس  اجیھ فہ گوگ 

 افر اؿ ےک اہھت اپؤں اکٹ ڈاےل ےئگ افر اؿ یک آھکن ںیم رگؾ السیئ ریھپی یئگ۔ فر رگاتفر رک ےئل ےئگڑکپے ےئگ ا

 ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، ییحی نب دبعاہلل نب اسمل ف دیعس نب دبعارلنمح، اشہؾ نب رعفة، رعفة نب زریب :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 زری رظن دحثی رشفی ںیم رضحت ییحی نب دیعس رپ رافی ہحلط افر رصمػ ےک االتخػ اک کذرکہ

     343    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

و ب٩ حارث، سٌیس ب٩ ابوہَل٢، ابوز٧از، ًبساهَّلل ب٩ ًبیساهَّلل، ًبساهَّلل ب٩ اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ رسح، اب٩ وہب، ٤ًز :  راوی

 ٤ًز

 ٩ًَِ َِٟحارٔٔث  ٤ِزُو ب٩ُِ ا ًَ ا٢َ أَِخبََرنٔي  َٗ ا٢َ أَِخبََرنٔي اب٩ُِ َوصِٕب  َٗ حٔ  ِ ٤ِزٔو ب٩ِٔ اُٟسَّ ًَ ٩ًَِ أَبٔي أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَبٔي صََٔل٢ٕ   َس

 ًَ  ٩ًَِ  ٔ َ اٟز٧َِّاز ٥َ َو٧ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٩ًَِ ٤َُِٟحاَربَةٔ ِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ًُبَِیٔس اهَّللٔ  َِٟ  ٓٔیض٥ِٔ آیَُة ا  زَ

اہلل نب رمع ےن روسؽ رکمی یلص ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، رمعف نب احرث، دیعس نب اوبالہؽ، اوبزاند، دبعاہلل نب دیبع اہلل، دبع

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس رطہقی ےس رفاتی ای ےہ افر رفامای اؿ یہ گووگں ےس قلعتم آتی احمرہب ینعی انزؽ وہیئ۔

 ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، رمعف نب احرث، دیعس نب اوبالہؽ، اوبزاند، دبعاہلل نب دیبعاہلل، دبعاہلل نب رمع :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 زری رظن دحثی رشفی ںیم رضحت ییحی نب دیعس رپ رافی ہحلط افر رصمػ ےک االتخػ اک کذرکہ
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 اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ رسح، اب٩ وہب، ٟیث، اب٩ ًحَل٪، ابوز٧از :  راوی

ًَِحََل  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ا٢َ أَِخبََرنٔي ا٠َِّٟیُث  َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ َوصِٕب  َٗ ٔح  ِ ٤ِزٔو ب٩ِٔ اُٟسَّ ًَ ٩ًَِ أَبٔي اٟز٧َِّازٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ   ٪َ

َّي اهَّللُ  ًَاَتَبطُ اهَّللُ فٔي َذَٟٔک  َػل ًِی٨َُُض٥ِ بٔا٨َّٟارٔ  اَحطُ َوَس١َ٤َ أَ َ٘ ٔ ُٗوا ٟ  رَسَ
َّٟٔذی٩َ ٍَ ا لَّ َٗ ا  َّ٤َٟ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٤ََّا ًَ الَي إ٧ٔ ٌَ أ٧َِز٢ََ اهَّللُ َت َٓ

َٟطُ اِْلیََة ل٠ََُّضا َّٟٔذی٩َ یَُحارٔبُوَ٪ اهَّللَ َوَرُسو  َجزَاُئ ا

فبہ، ثیل، انب الجعؿ، اوبزاند ےس رفاتی ےہ ہک اؿ گووگں ےک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  ادمح نب رمعف نب رسح، انب

سج فتق اہھت اپؤں اکےٹ ینعی اؿ گووگں ےک ہک نج گووگں ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک افاینٹنں وچری یک ںیھت افر 

ےک ولعشں ےس ادناھ رک دای اھت وت دخافدن دقفس ےن اتعب انزؽ رفامای )ہک  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ یک آوھکنں وک آگ

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اؿ گووگں وک اس دقر اذتی دانی الزؾ ہن اھت( آتی رکہمی انزؽ رفامیئ۔

 ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، ثیل، انب الجعؿ، اوبزاند :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 زری رظن دحثی رشفی ںیم رضحت ییحی نب دیعس رپ رافی ہحلط افر رصمػ ےک االتخػ اک کذرکہ
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 ا ارعد، یحٌي ب٩ ُیَل٪، یزیس ب٩ زریٍ، س٠امی٪ تیَّم، ا٧صٓـ١ ب٩ سہ١  :  راوی

ث٨ََا َیزٔی ا٢َ َحسَّ َٗ ْة ٣َأ٣ُِوْ٪  َ٘ ث٨ََا یَِحٌَي ب٩ُِ َُِیََلَ٪ ٔث ا٢َ َحسَّ َٗ ُد  ١ُ ب٩ُِ َسِض١ٕ اِْلرَِعَ ـِ َٔ ِٟ َ٪ أَِخبََر٧َا ا ٩ًَِ ُس٠َامِیَ  ٍٕ ُس ب٩ُِ ُزَریِ

٤ََّا َس٤َ  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٔ اٟتَِّیَّٔمِّ  ًَاة ًِیَُن اٟزُّ َُّض٥ِ َس٠٤َُوا أَ َٟئَٔک ْٔل٧َ ًِیَُن أُو ٥َ أَ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   ١َ ا٨َّٟٔييُّ َػل

لضف نب لہس االرعج، ییحی نب الیغؿ، زیدی نب زرعی، امیلسؿ یمیت، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ں ےن یھب رچفاوہں وک ادناھ رک دای اھت )اصقاص اؿ ابویغں وک ادناھ ای( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک ادناھ رک دای ویکہکن اوہن

 یھب ایس رطہقی ےس ای۔

 لضف نب لہس االرعج، ییحی نب الیغؿ، زیدی نب زرعی، امیلسؿ یمیت، اسن :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 زری رظن دحثی رشفی ںیم رضحت ییحی نب دیعس رپ رافی ہحلط افر رصمػ ےک االتخػ اک کذرکہ
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 ، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو، اب٩ جزیخ، ایوب، ابو َٗلبة، ا٧ص ب٩ ٣اٟکاح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ رسح و حارث ب٩ ٣شٜین، اب٩ وہب :  راوی

ثَ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍُ ٠َِیطٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔیٕن ِٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش حٔ َوا ِ ٤ِزٔو ب٩ِٔ اُٟسَّ ًَ ا٢َ أَِخبََرنٔي أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ  َٗ ٨َا اب٩ُِ َوصِٕب 

٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِ  ٤ًَِزٕو  ُس ب٩ُِ  َت١َ َجارٔیَّة ٩ِ٣ٔ ٣َُح٤َّ َٗ  ٔ َِٟیُضوز ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ ا ٩ًَِ أَبٔي ََٗٔلبََة  ٩ًَِ أَیُّوَب  ٕخ 

أ٣َََز بٔطٔ َرُسو٢ُ اهَّللٔ  َٓ أُخَٔذ  َٓ ِٟٔحَحاَرةٔ  ٠ٔیٕب َوَرَؿَذ َرأَِسَضا بٔا َٗ اَصا فٔي  َ٘ ِٟ ََٟضا َوأَ ًَلَي حُلٓٔيٕ  َّي اهَّللُاِْلَِنَؼارٔ  ٥َ أَِ٪  َػل ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

َّي ی٤َُوَت   یُزَِج٥َ َحً

، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک 

 

ة
ب 
ادمح نب رمعف نب رسح ف احرث نب نیکسم، انب فبہ، دمحم نب رمعف، انب رججی، اویب، اوب الق

ر اس ڑلیک وک اوہنں ےن ونک ں ںیم اکی وہیدی صخش ےن ہلیبق ااصنر یک اکی ڑلیک وک لتق رک ڈاال زویر احلص رکےن یک الچل ںیم آرک اف

مکح ڈاؽ دای افر اس ڑلیک اک اؿ گووگں ےن اکی رھتپ ےس رس وتڑ ڈاال رھپ فہ صخش رگاتفر رک ایل ایگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 رفامای اس وک رھتپفں ےس الہک رک دای اجےئ اہیں کت ہک فہ الہک وہ اجےئ۔

، اسن نب امکل ادمح نب رمعف نب رسح :  رافی

 

ة
ب 
 ف احرث نب نیکسم، انب فبہ، دمحم نب رمعف، انب رججی، اویب، اوب الق

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 افر رصمػ ےک االتخػ اک کذرکہ زری رظن دحثی رشفی ںیم رضحت ییحی نب دیعس رپ رافی ہحلط
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  :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَیُّوَب  ٤َْز  ٌِ ا٢َ أَِخبََرنٔي ٣َ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ث٨ََا َححَّاْد  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٕ ب٩ُِ َس ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ أَِخبََر٧َا یُوُس َرُجَّل  أَبٔي ََٗٔلبََة 

أ٣ََزَ  َٓ ِٟٔحَحاَرةٔ  ٠ٔیٕب َوَرَؿَذ َرأَِسَضا بٔا َٗ اَصا فٔي  َ٘ ِٟ ََٟضا ث٥َُّ أَ ًَلَي حُلٓٔيٕ  َت١َ َجارٔیَّة ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َٗ َّي اهَّللُ   ا٨َّٟٔييُّ َػل

َّي ی٤َُوَت   أَِ٪ یُزَِج٥َ َحً

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔

  :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب



 

 

 زری رظن دحثی رشفی ںیم رضحت ییحی نب دیعس رپ رافی ہحلط افر رصمػ ےک االتخػ اک کذرکہ
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 زَکیا ب٩ یحٌي، اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ًلي ب٩ حشین ب٩ واٗس، وہ اپ٨ے واٟس سے، یزیس ٧حوی، ًَک٣ة، اب٩ ًباض :  راوی

ُِٟحَشیِٔن بِ  ًَلٔيُّ ب٩ُِ ا نٔي 
َ ا٢َ أ٧ََِبأ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ث٨ََا إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ یَّا ب٩ُِ یَِحٌَي  ثَىٔ أَِخبََر٧َا َزََکٔ ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ ٩ٔ َوإٗٔس  َٗ ي أَبٔي 

 ُ َّٟٔذی٩َ یَُحارٔب ٤ََّا َجزَاُئ ا الَي إ٧ٔ ٌَ ِؤٟطٔ َت َٗ ًَبَّإض فٔي  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًَِٔکٔ ث٨ََا یَزٔیُس ا٨َِّٟحؤیُّ  ا٢َ َحسَّ َٗ َُٟط اِْلَیَة  وَ٪ اهَّلَل َوَرُسو

ِب١َ أَِ٪  َٗ ٩ِ٤َ َتاَب ٨ِ٣ُٔض٥ِ  َٓ ٛٔیَن  ٤ُِٟرِشٔ َِٟ  صَٔذظٔ اِْلَیُة فٔي ا ُج١ٔ  ٧َزَ َِٟیَشِ  صَٔذظٔ اِْلیَُة ٟرٔلَّ ٠َِیطٔ َسبٔی١ْ َو ًَ ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ ٠َِیطٔ  ًَ َسَر  ِ٘ ُش

َس  ِ٘ ِب١َ أَِ٪ شُ َٗ ارٔ  َّٔ َٙ بٔاِلُٜ ٔح َٟ َٟطُ ث٥َُّ  َِٓشَس فٔي اِْلَِرٔق َوَحاَرَب اهَّللَ َوَرُسو َت١َ َوأَ َٗ  ٩ِ٤َ َٓ ٤ُِِٟش٥ٔٔ٠  َٔک أَِ٪ ا ُط ذَٟ ٌِ ٥َِٟ ی٨َ٤َِ ٠َِیطٔ  ًَ َر 

 َ٘ َّٟٔذی أََػاَب ُش َِٟحسُّ ا  ا٦َ ٓٔیطٔ ا

، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک دخافدن 

 

زرکای نب ییحی، ااحسؼ نب اربامیہ، یلع نب نیسح نب فادق، فہ اےنپ فادل ےس، زیدی وحنی، رکعمة
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آتی رشمنیک ےک ہلسلس ںیم انزؽ وہیئ  دقفس ےن اس رفامؿ ابمرک ںیم ہک )ِإن

ےہ  و اؿ گووگں ںیم ےس وتہب رکے رگاتفر ےیک اجےن ےس لبق وت اس وک ازا ںیہن وہیگ افر ہی آتی املسمؿ ےک فاےطس ںیہن ےہ ارگ 

افکر ےک املسمؿ لتق رکے ای  کل ںیم داسد رباپ رکے افر دخا افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس گنج رکے رھپ فہ 

 اسھت اشلم وہ اجےئ وت اس ےک ذہم فہ دح اسطق ںیہن وہیگ )افر سج فتق فہ صخش الہ االسؾ ےک اہھت آےئ اگ وت اس وک ازا ےلم یگ(۔

، انب ابعس :  رافی

 

 زرکای نب ییحی، اقحس نب اربامیہ، یلع نب نیسح نب فادق، فہ اےنپ فادل ےس، زیدی وحنی، رکعمة

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

  

 ہلثم رکےن یک اممتعن

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ہلثم رکےن یک اممتعن
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 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ًبساٟؼ٤س، ہظا٦، ٗتازة، ا٧ص :  راوی

 َ ا٢َ أَِخب َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َسٔ  ِبُس اٟؼَّ ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا َّي َر٧َا ٣َُح٤َّ لَاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

٤ُِِٟث٠َةٔ  ٩ًَِ ا ٔة َوی٨ََِهي  َٗ َس ًَلَي اٟؼَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیُحثُّ فٔي ُخِلبَتٔطٔ   اهَّللُ 



 

 

ینثم، دبعادمصل، اشہؾ، اتقدة، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہبطخ ںیم دصہق ریخات رکےن یک  دمحم نب

 رتبغ دالےت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہلثم رکےن ےس عنم رفامےت )ینعی اہھت اپؤں اکےنٹ ےس(۔

 دمحم نب ینثم، دبعادمصل، اشہؾ، اتقدة، اسن :  رافی

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

  

 اھپیسن دانی

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اھپیسن دانی

     350    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ كہ٤ا٪، ًبساٌٟزیز ب٩ رٓیٍ، ًبیس ب٩ ٤ًیر، ًائظہ ػسش٘ہ ًباض ب٩ ٣ح٤س زوری، ابو ًا٣ز ً٘سی، ابزاہی٥ :  راوی

٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ كَِض٤َا سٔیُّ  َ٘ ٌَ ِٟ ٕ ا ًَا٣ٔز ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ورٔیُّ  ٕس اٟسُّ بَّاُض ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٌَ ِٟ ٍٕ أَِخبََر٧َا ا ِی َٓ ٔ ب٩ِٔ ُر زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ  ٪َ

 ًَ  ٩ًَِ  ٕ ا٢َ  َا یَح١ُّٔ َز٦ُ ا٣ِزٕٔئ ٣ُِش٥ٕٔ٠ إ ٔاَّ بٔإِٔحَسی ثَََل ٩ًَِ ًُبَِیٔس ب٩ِٔ ٤ًَُیِر َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٔث ائَٔظَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

ُد ٩ِ٣ٔ اِِلِٔسََل٦ٔ یُحَ  َت١ُ أَِو َرُج١ْ یََِخُ ِ٘ ُی َٓ ّسا  ِّ٤ ٌَ َت١َ َرُجَّل ٣َُت َٗ زَّ َوَج١َّ اخَٔؼا٢ٕ َزإ٪ ٣ُِحَؼ٩ْ یُزَِج٥ُ أَِو َرُج١ْ  ًَ رُٔب اهَّلَل 

َت١ُ أَِو ُشِؼ٠َُب أَِو ی٨ُِفَي ٩ِ٣ٔ اِْلَِرٔق  ِ٘ ُی َٓ َٟطُ   َوَرُسو

ابعس نب دمحم دفری، اوب اعرم دقعی، اربامیہ نب امہطؿ، دبعازعلزی نب رعیف، دیبع نب ریمع، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

ؿ اک وخؿ درتس ںیہن ےہ نکیل نیت وصروتں ںیم اکی وت اس وصرت ںیم ہ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای املسم

وکیئ صخش نصحم )اشدی دشہ( وہ رک زان اک اراکتب رکے وت اس وک رھتپفں ےس امر ڈاال اجےئ افر دفرسے فہ صخش  و یسک وک اجؿ وب ھ 

دت وہ اجےئ افر دخا افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع رک لتق رکے )وت اس وک اصقص ںیم لتق ای اجےئ اگ (ْرسیتے فہ صخش  و ہک رم

 فآہل فملس ےس گنج رکے وت فہ صخش لتق ای اجےئ ای اس وک وسیل دی اجےئ ای دیق ںیم ڈاؽ دای اجےئ۔

 ابعس نب دمحم دفری، اوب اعرم دقعی، اربامیہ نب امہطؿ، دبعازعلزی نب رعیف، دیبع نب ریمع، اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 املسمؿ اک الغؾ ارگ افکر ےک العہق ںیم اھبگ اجےئ افر رجری یک دحثی ںیم یبعش رپ االتخػ



 

 

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ثی ںیم یبعش رپ االتخػاملسمؿ اک الغؾ ارگ افکر ےک العہق ںیم اھبگ اجےئ افر رجری یک دح

     351    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیَل٪، ابو زاؤز، طٌبہ، ٨٣ؼور، طٌيي، جزیز :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َبُة  ٌِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ُط َٗ ث٨ََا أَبُو َزاُوَز  ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ  أَِخبََر٧َا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َُِیََلَ٪  َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجزٔیز ٔييِّ  ٌِ اٟظَّ

ٔلَي ٣ََوأٟیطٔ  ٍَ إ ي یَزِٔج
َّ َُٟط َػََلْة َحً َب١ِ  ِ٘ ٥َِٟ ُت ِبُس  ٌَ ِٟ َٙ ا ٥َ إَٔذا أَبَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َػل

ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای بج یسک اک ومحمد نب الیغؿ، اوب داؤد، ہبعش، وصنمر، یبعش، رجری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل 

الغؾ اھبگ اجےئ )ینعی رفار وہ اجےئ( وت اس یک امنز )ینعی یسک مسق یک وکیئ ابعدت( وبقمؽ ںیہن وہیگ بج کت ہک فہ الغؾ اےنپ اموکلں 

 ےک اپس فاسپ ہن آاجےئ۔

 ومحمد نب الیغؿ، اوب داؤد، ہبعش، وصنمر، یبعش، رجری :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 املسمؿ اک الغؾ ارگ افکر ےک العہق ںیم اھبگ اجےئ افر رجری یک دحثی ںیم یبعش رپ االتخػ

     352    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٗسا٣ة، جزیز، ٣ِیرة، طٌيي :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟئ  ُث  ا٢َ لَاَ٪ َجزٔیْز یَُحسِّ َٗ ٔييِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ ٣ُِٔیَرَة   ٕ ٩ًَِ َجزٔیز َُٗسا٣ََة  ُس ب٩ُِ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔذَا أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َّي اهَّللُ  يِّ َػل

َٟطُ َػََلْة َو  َب١ِ  ِ٘ ٥ِ ُت َٟ ِبُس  ٌَ ِٟ َٙ ا طُ أَبَ َ٘ َب ٨ًُُ َٓرَضَ أََخَذُظ  َٓ  ٕ َٙ ََُُل٦ْ َٟٔحزٔیز ا َوأَبَ  إِٔ٪ ٣َاَت ٣َاَت لَأَفّ

، رجری، ریغمة، یبعش ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رجری ےس رفاتی لقن یک ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 

دمحم نب دقامة

 وہیگ افر ارگ فہ )ایس احتل ںیم( رم ایگ وت اکرف رمے اگ انچہچن اراشد رفامای بج الغؾ اھبگ اجےئ وت اس یک امنز )فریغہ( وبقؽ ںیہن

 رضحت رجری اک اکی الغؾ اھبگ ایگ اھت وت اوہنں ےن اس وک ڑکپفا ایل افر اس یک رگدؿ اڑا دی )ویکہکن فہ الغؾ رمدت وہ رک رشمنیک ف افکر

 ےک اسھت اشلم وہایگ اھت(۔

، رجری، ریغمة، یبعش :  رافی

 

 دمحم نب دقامة

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

  



 

 

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 املسمؿ اک الغؾ ارگ افکر ےک العہق ںیم اھبگ اجےئ افر رجری یک دحثی ںیم یبعش رپ االتخػ

     353    ثحسی                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ س٠امی٪، ًبیساهَّلل ب٩ ٣وسي، ارسائی١، ٣ِیرة، طٌيي، جزیز :  راوی

٩ًَِ ٣ُِٔی ائٔی١ُ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا إرِٔسَ َٗ ث٨ََا ًُبَِیُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٣ُوَسي  َٗا٢َ َحسَّ  ٪َ ًَِبٔس أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجزٔیز ٔييِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ َرَة 

َٟطُ ا َة  َََٓل ذ٣َّٔ   ٔ ِ ٔلَي أَِرٔق اٟرشِّ ِبُس إ ٌَ ِٟ َٙ ا ا٢َ إَٔذا أَبَ َٗ  هَّللٔ 

ادمح نب امیلسؿ، دیبع اہلل نب ومیس، ارسالیئ، ریغمة، یبعش، رجری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 

 س اک ذہم ںیہن ےہ )ینعی اےنپ عفن ف اصقنؿ اک فہ وخد ذہم دار ےہ(۔رفامای سج فتق وکیئ الغؾ رشمنیک ےک العہق ںیم اھبگ اجےئ وت ا

 ادمح نب امیلسؿ، دیبعاہلل نب ومیس، ارسالیئ، ریغمة، یبعش، رجری :  رافی

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

  

 رافی اوب اقحس ےس االتخػ ےس قلعتم

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   باب

 رافی اوب اقحس ےس االتخػ ےس قلعتم

     354    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤، وہ اپ٨ے واٟس سے، ابواسحٙ، طٌيي، جزیز :  راوی

ًَبِ  ث٨ََا ح٤َُِیُس ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ أَِخبََر٧َا  َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجزٔیز ٔييِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ  َٙ ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ 

ِس َح١َّ َز٣ُطُ  َ٘ َٓ   ٔ ِ ٔلَي أَِرٔق اٟرشِّ ِبُس إ ٌَ ِٟ َٙ ا ٥َ إَٔذا أَبَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َػل

احسؼ ، یبعش، رجری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد ہبیتق، دیمح نب دبعارلنمح، فہ اےنپ فادل ےس، اوب ا

 رفامای بج وکیئ الغؾ رشمنیک ےک العہق ںیم اھبگ اجےئ وت اس اک وخؿ الحؽ وہاگ

 ہبیتق، دیمح نب دبعارلنمح، فہ اےنپ فادل ےس، اوباقحس، یبعش، رجری :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 رافی اوب اقحس ےس االتخػ ےس قلعتم



 

 

     355    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  :  راوی

ا٢َ  َٗ أس٥ْ  َٗ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕب  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ رَحِ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل  ٕ ٩ًَِ َجزٔیز  َٙ ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح ائٔی١ُ  ث٨ََا إرِٔسَ َحسَّ

ِس َح١َّ َز٣ُطُ  َ٘ َٓ   ٔ ِ ٔلَي أَِرٔق اٟرشِّ ِبُس إ ٌَ ِٟ َٙ ا ا٢َ إَٔذا أَبَ َٗ 

 رتہمج زگہتش دحثی ےک اطمقب ےہ۔

  :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 رافی اوب اقحس ےس االتخػ ےس قلعتم

     356    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  :  راوی

ث٨ََا َخأُٟس بِ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ٍُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ا٢َ أَِخبََر٧َا اٟزَّبٔی َٗ  ٕ ٩ًَِ َجزٔیز ٔييِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ  َٙ ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح ائٔی١َ  ٩ًَِ إرِٔسَ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ   ٩ُ

ِس َح١َّ َز٣ُطُ  َ٘ َٓ   ٔ ِ ٔلَي أَِرٔق اٟرشِّ َٙ إ ِبٕس أَبَ ًَ  أَی٤َُّا 

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔

  :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 رافی اوب اقحس ےس االتخػ ےس قلعتم

     357    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  :  راوی

ثَ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َخأٟٕس  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ًَِزٕو  َواُ٪ ب٩ُِ  ِٔ ا٢َ أَی٤َُّا أَِخبََرنٔي َػ َٗ  ٕ ٩ًَِ َجزٔیز ٔييِّ  ٌِ
٩ًَِ اٟظَّ  َٙ ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح ائٔی١ُ  ٨َا إرِٔسَ

ِس َح١َّ َز٣ُطُ  َ٘ َٓ   ٔ ِ ٔلَي أَِرٔق اٟرشِّ َٙ إ ِبٕس أَبَ ًَ 

 وہفمؾ رتہمج زگہتش دحثی ےک اطمقب ےہ۔



 

 

  :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 رافی اوب اقحس ےس االتخػ ےس قلعتم

     358    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلي ب٩ ححز، َشیک، ابواسحٙ، ًا٣ز، جزیز :  راوی

 ٩ًَِ یْک  ث٨ََا ََشٔ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَلٔيُّ ب٩ُِ حُِحز ُسوِّ أَِخبََر٧َا  ٌَ ِٟ َٙ بٔا َٟحٔ َٙ ٩ِ٣ٔ ٣ََوأٟیطٔ َو ِبٕس أَبَ ًَ ا٢َ أَی٤َُّا  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجزٔیز  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ  َٙ أَبٔي إِٔسَح

ِٔٔشطٔ  ِس أََح١َّ ب٨َٔ َ٘ َٓ 

 یلع نب رجح، رشکی، اوب ااحسؼ ، اعرم، رجری رضحت رجری ےن رفامای  و الغؾ اےنپ اموکلں ےک اپس ےس ایگ افر دنمش ےک  کل )دار ارفکل(

 ںیم الچ ایگ اس ےن اانپ وخؿ وخد یہ الحؽ رک ایل۔

 یلع نب رجح، رشکی، اوباقحس، اعرم، رجری :  رافی

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

  

 رمدت ےس قلعتم ااحدثی

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 دثیرمدت ےس قلعتم ااح

     359    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوا ازہز اح٤س ب٩ ا از٣ز ٧یشابوری، اسحٙ ب٩ س٠امی٪ رازی، ٣ِیرة ب٩ ٣ش٥٠، ٣رط وراٚ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

ثَ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٔ ا٨َِّٟیَشابُورٔیُّ  ٔ أَِح٤َُس ب٩ُِ اِْلَِزَصز ٤ُِِٟٔیَرةُ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ أَِخبََر٧َا أَبُو اِْلَِزَصز ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ا َٗ َ٪ اٟزَّازٔیُّ  ُٙ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٨َا إِٔسَح

٠َِیطٔ  ًَ َّي اهَّللُ  ُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ًُِث٤َاَ٪   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  ٔٚ ا َِٟورَّ و٢ُ  َا یَح١ُّٔ َز٦ُ ا٣ِزٔئٕ  ٩ًَِ ٣َرَطٕ ا ُ٘  َوَس٥ََّ٠ َش

وَ  َ٘ ِٟ ٠َِیطٔ ا ٌَ َٓ ٤ِّسا  ًَ َت١َ  َٗ ٠َِیطٔ اٟزَِّج٥ُ أَِو  ٌَ َٓ َس إِٔحَؼا٧ٔطٔ  ٌِ ٠َِیطٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠ إ ٔاَّ بٔإِٔحَسی ثَََلٕث َرُج١ْ َزنَي َب ٌَ َٓ َس إِٔسََل٣ٔطٔ  ٌِ زُ أَِو اِرَتسَّ َب

ِت١ُ  َ٘ ِٟ  ا

 فراؼ، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوباالزرہ ادمح نب االزرم اسینوبری، ااحسؼ نب امیلسؿ رازی، ریغمة نب  ملس، رطم



 

 

امثعؿ ےن رفامای ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک املسمؿ اک وخؿ الحؽ 

ان رک ےن یک فہج ےس اسگنسر ای اجےئ ںیہن ےہ رگم نیت ف واہت ےس اکی وت فہ  و ہک زان اک رمبکت وہ )ینعی نصحم وہےن ےک دعب اس وک ز

اگ اہیں کت ہک فہ رم اجےئ( دفرسے فہ  و ہک دصقا لتق رکے )وت اس وک اصقص ںیم لتق ای اجےئ اگ( رسیتے بج وکیئ املسمؿ 

 رمدت وہ اجےئ وت اس وک لتق ای اجےئ اگ۔

   ملس، رطم فراؼ، انعف، انب رمعاوباالزرہ ادمح نب االزرم اسینوبری، اقحس نب امیلسؿ رازی، ریغمة نب :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 رمدت ےس قلعتم ااحدثی

     360    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ابو نرض، بُس ب٩ سٌیس، ًث٤ا٪ ب٩ ًٔا٪٣و١٣ ب٩ ہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔي ا٨َّٟرِضٔ  ا٢َ أَِخبََرنٔي اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  َٗ  ٔٚ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  َٗا٢َ َحسَّ ١ُ ب٩ُِ إَٔصإب  َّ٣ َْ ٩ًَِ ًُِث٤َاَ٪ أَِخبََر٧َا ٣ُ ٌٔیٕس  ٩ًَِ بُُِسٔ ب٩ِٔ َس

ُ  َر  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ اَ٪  َّٔ ًَ ٌِ ب٩ِٔ  و٢ُ  َا َیٔح١ُّ َز٦ُ ا٣ِزٕٔئ ٣ُِش٥ٕٔ٠ إ ٔاَّ بَٔثََلٕث أَِ٪ یَزِنَٔي َب ُ٘ ٥َ َش ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َس ٣َا ُسو٢َ اهَّللٔ َػل

َت١َ  ِ٘ ُی َٓ َس إِٔسََل٣ٔطٔ  ٌِ َت١َ أَِو یَٜرُِفَ َب ِ٘ ُی َٓ ُت١َ إِٔنَشا٧ّا  ِ٘  أُِحٔؼ٩َ أَِو َش

اوب رضن، رسب نب دیعس، امثعؿ نب افعؿ ےن رفامای ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ؤملم نب اہب، دبعارلزاؼ، انب رججی، 

ےس ہک ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک املسمؿ اک وخؿ درتس ںیہن ےہ رگم نیت فہج ےس ای وت فہ نصحم وہےن ےک دعب زان 

 وبقؽ رکےن ےک دعب اکرف نب اجےئ )رمدت وہ اجےئ وت فہ لتق ای اجےئ اگ(۔اک رمبکت وہ اجےئ ای یسک صخش وک لتق رکے ای االسؾ 

 وملم نب اہب، دبعارلزاؼ، انب رججی، اوب رضن، رسب نب دیعس، امثعؿ نب افعؿ :  رافی

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

  

 ااحدثی ابمرہکگنج ےک قلعتم  :   ابب

 رمدت ےس قلعتم ااحدثی

     361    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزا٪ ب٩ ٣وسي، ًبساٟوارث، ایوب، ًَک٣ة، اب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ ًَِٔکٔ  ث٨ََا أَیُّوُب  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟوارٔٔث  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ أَِخبََر٧َا ٤ًَِٔزاُ٪ ب٩ُِ ٣ُوَسي  َٗ ًَبَّإض  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ا٢َ  َٗ ٣ََة 



 

 

ُت٠ُوظُ  ِٗ ا َٓ ٢َ زٔی٨َطُ  ٥َ ٩ِ٣َ بَسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َػل

، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و 

 

رمعاؿ نب ومیس، دبعاگوارث، اویب، رکعمة

 لی رکے وت اس وک لتق رک دف۔وکیئ اانپ دنی دبت

، انب ابعس :  رافی

 

 رمعاؿ نب ومیس، دبعاگوارث، اویب، رکعمة

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 رمدت ےس قلعتم ااحدثی

     362    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ٣بار ، ابوہظا٦، وہیب، ایوب، ًَک٣ہ :  راوی

ا٢َ حَ  َٗ ث٨ََا ُوصَِیْب  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبُو صَٔظا٦ٕ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟباَرٔ   ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ا ًَ ُس ب٩ُِ  ٣ََة أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ًَِٔکٔ ث٨ََا أَیُّوُب  أَ٪َّ سَّ

ُض٥ِ  ِٗ ٥َِٟ أرَُحِّ ٨ُِ  أ٧ََا  ُٛ ِو  َٟ ًَبَّإض  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ًَلٔيٌّ بٔا٨َّٟارٔ  ُض٥ِ  َٗ َََٓحَّ ٩ًَِ اِِلِٔسََل٦ٔ  وا  ٠ًََِیطٔ ٧َاّسا اِرَتسُّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ  

تَ  َ٘ َٟ ٨ُِ  أ٧ََا  ُٛ ِو  َٟ َذأب اهَّللٔ أََحّسا َو ٌَ بُوا بٔ ذِّ ٌَ ٥َ  َا ُت ٢َ زٔی٨َطُ َوَس٠َّ ٥َ ٩ِ٣َ بَسَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ٠ُِتُض٥ِ 

ُت٠ُوظُ  ِٗ ا َٓ 

دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، اوباشہؾ، ف،بی، اویب، رکعہم ےس رفاتی ےہ ہک ضعب گوگ االسؾ ےس رحنمػ وہ ےئگ وت رضحت یلع 

امای ارگ ںیم اؿ یک ہگج وہ ا وت یھبک ںیم اؿ وک آگ ںیم ہن ولجا ا۔ روسؽ رکمی ےن اؿ وک آگ ںیم ولجاای۔ وت رضحت انب ابعس ےن رف

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای یسک وک مت گوگ ذعاب دخافدنی ںیم )ینعی آگ ےک ذعاب ںیم( التبم ہن رکف۔ اہتبل ںیم اؿ وک 

 اراشد رفامای  و وکیئ اانپ دنی دبتلی رکے وت اس وک لتق رک دف۔ لتق رک داتی۔ اس ےیل ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، اوباشہؾ، ف،بی، اویب، رکعہم :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

  ااحدثیرمدت ےس قلعتم

     363    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیَل٪، ٣ح٤س ب٩ بَک، اب٩ جزیخ، اس٤اًی١، ٤ٌ٣ز، ایوب، ًَک٣ة، اب٩ ًباض :  راوی



 

 

ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ  َٗ ُس ب٩ُِ بََِکٕ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َُِیََلَ٪  ٩ًَِ أَیُّوَب   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ٌٔی١ُ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا إِٔس٤َ َٗ ُجَزیِٕخ 

ُت٠ُوظُ  ِٗ ا َٓ ٢َ زٔی٨َطُ  ٥َ ٩ِ٣َ بَسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة   ًَِٔکٔ

، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک  و وکیئ اانپ ذمبہ دبتلی رکے ومحمد نب الیغؿ، دمحم نب رکب، انب رججی، اامسلیع، رمعم، اوی

 

ب، رکعمة

 وت اس وک لتق رک دف۔

، انب ابعس :  رافی

 

 ومحمد نب الیغؿ، دمحم نب رکب، انب رججی، اامسلیع، رمعم، اویب، رکعمة

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 رمدت ےس قلعتم ااحدثی

     364    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہَل٢ ب٩ اٌَٟلء، اس٤اًی١ ب٩ ًبساهَّلل ب٩ زرارة، ًباز ب٩ ًوا٦، سٌیس، ٗتازة، ًَک٣ة، اب٩ ًباض :  راوی

ا٢َ  َٗ ََلٔئ  ٌَ ِٟ ٌٔیْس أَِخبََرنٔي صََٔل٢ُ ب٩ُِ ا ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ وَّا٦ٔ  ٌَ ِٟ ًَبَّازُ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ُزَراَرَة  ٌٔی١ُ ب٩ُِ  ث٨ََا إِٔس٤َ  َحسَّ

 ٢َ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ بَسَّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًَِٔکٔ َتاَزَة  َٗ ُت٠ُوظُ زٔی٨َ  ٩ًَِ  ِٗ ا َٓ  ُط 

، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک  و وکیئ اانپ دنی 

 

الہؽ نب االعلء، اامسلیع نب دبعاہلل نب زرارة، ابعد نب وعاؾ، دیعس، اتقدة، رکعمة

 دبتلی رکے وت اس وک لتق رک دف۔

، انب :  رافی

 

  ابعسالہؽ نب االعلء، اامسلیع نب دبعاہلل نب زرارة، ابعد نب وعاؾ، دیعس، اتقدة، رکعمة

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 رمدت ےس قلعتم ااحدثی

     365    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یس، ٗتازة، حش٣٩وسي ب٩ ًبساٟزح٩٤، ٣ح٤س ب٩ برش، سٌ :  راوی

 ٩ًَِ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیْس  ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ برِٔشٕ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ا٢َ َرُسو٢ُ أَِخبََر٧َا ٣ُوَسي ب٩ُِ  َٗ ا٢َ  َٗ َِٟحَش٩ٔ   ا

ا٢َ أَ  َٗ ُت٠ُوُظ  ِٗ ا َٓ ٢َ زٔی٨َُط  ٥َ ٩ِ٣َ بَسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ًَبَّازٕ اهَّللٔ َػل َوأب ٩ِ٣ٔ َحٔسیٔث  ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َوصََذا أَِولَي بٔاٟؼَّ  بُو 

ومیس نب دبعارلنمح، دمحم نب رشب، دیعس، اتقدة، نسح ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و صخش 



 

 

دار وک وخاہ ااسنؿ وہ ای اجونر فریغہ اس وک یسک یھب وصرت ںیم  اانپ دنی دبتلی رکے وت اس وک لتق رک ڈاگو۔ )ولعمؾ وہا ہک یسک اجؿ

 آگ ےک ذعاب ںیم التبم رکان اناجزئ وہا(۔

 ومیس نب دبعارلنمح، دمحم نب رشب، دیعس، اتقدة، نسح :  رافی

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

  

 ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک گنج :   ابب

 رمدت ےس قلعتم ااحدثی

     366    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  :  راوی

ًَبَّ  ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ اب٩َِ  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َٔس  ِبٔس اٟؼَّ ًَ  ٩ًَِ ُِٟحَشیُِن ب٩ُِ ًٔیَسي  اأَِخبََر٧َا ا َٗ ا٢َ  َٗ ٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ إض 

ُت٠ُوظُ  ِٗ ا َٓ ٢َ زٔی٨َطُ  ٥َ ٩ِ٣َ بَسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َػل

 رتہمج زگہتش دحثی ےک اطمقب ےہ۔

  :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

  قلعتم ااحدثیرمدت ےس

     367    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ًبساٟؼ٤س، ہظا٦، ٗتازة، ا٧ص، اب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ أَ  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َٔس  ًَِبُس اٟؼَّ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا ُتَٔي ب٨َٔإض ٩ِ٣ٔ اٟزُّنِّ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا أ ٠ًَٔیًّ ٧َٕص أَ٪َّ 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ  َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ٤ََّا  ًَبَّإض إ٧ٔ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ُض٥ِ  َٗ أرَِحَ َٓ بُُسوَ٪ َوث٨َّا  ٌِ ُت٠ُوظُ  َش ِٗ ا َٓ ٢َ زٔی٨َُط   بَسَّ

 رفاتی ےہ ہک رضحت یلع ےک اپس ضعب گوگ زط)انیم ڑاہڑ( رپ الےئ ےئگ دمحم نب ینثم، دبعادمصل، اشہؾ، اتقدة، اسن، انب ابعس ےس

 و ہک تب رپیتس ںیم التبم ےھت وت رضحت یلع ےن اؿ وک آگ ںیم ولجا دای۔ انب ابعس ےن اہک ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 اراشد رفامای  و صخش اانپ دنی دبتلی رکے وت اس وک لتق رک ڈاگو۔

 دمحم نب ینثم، دبعادمصل، اشہؾ، اتقدة، اسن، انب ابعس :  رافی

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

  



 

 

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 رمدت ےس قلعتم ااحدثی

     368    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار و ح٤از ب٩ ٣شٌسة، ِقة ب٩ خاٟس، ح٤یس ب٩ ہَل٢، ابوبززة ب٩ ابو٣وسي اطٌزی :  راوی

٩ًَِ ح٤َُِیسٔ  ةُ ب٩ُِ َخأٟٕس  ث٨ََا ُِقَّ ا َا َحسَّ َٗ َسَة  ٌَ ازُ ب٩ُِ ٣َِش ثَىٔي َح٤َّ إر و َحسَّ
ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔي بُزَِزَة ب٩ِٔ  َحسَّ أَبٔي ب٩ِٔ صََٔل٢ٕ 

َِٟی٩ٔ٤َ ث٥َُّ أَِرَس١َ  ٔلَي ا َثُط إ ٌَ ٥َ َب ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل زٔیِّ  ٌَ ا  ٣ُوَسي اِْلَِط َّ٤٠َ َٓ َس َذَٟٔک  ٌِ اَذ ب٩َِ َجَب١ٕ َب ٌَ ٣ُ

ِٟقَ  َ أ َٓ َِٟی٥ُِٜ  ٔ ِّي َرُسو٢ُ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ إ ٔن ا٢َ أَیَُّضا ا٨َّٟاُض إ َٗ ٔس٦َ  تَٔي بَٔزُج١ٕ لَاَ٪ یَُضوزٔیًّا َٗ
ُ أ َٓ ٠َِیَضا  ًَ َُٟط أَبُو ٣ُوَسي ؤَساَزّة َٟٔیِح٠َٔص  ي 

 ُٗ ا  َّ٤٠َ َٓ اُئ اهَّللٔ َوَرُسؤٟطٔ ثَََلَث ٣َزَّإت  ـَ َٗ َت١َ  ِ٘ َّي ُش اْذ  َا أَِج٠ُٔص َحً ٌَ ا٢َ ٣ُ َ٘ َٓ رَفَ  َٛ أَِس٥َ٠َ ث٥َُّ  َس َٓ ٌَ َٗ  ت١َٔ 

ة نب اخدل، دیمح نب الہؽ، اوبربدة نب اوبومیس ارعشی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع دمحم نب اشبر ف  ،ند نب دعسمة، رق

فآہل فملس ےن اؿ وک )اکحؾ انب رک(  کل نمی یک رطػ رفاہن رفامای رھپ رضحت اعمذ وک  اجیھ اس ےک دعب بج فہ  کل نمی چنہپ ےئگ وت 

ہیلع فآہل فملس اک اقدص افر ریفس وہں ہی نس رک رضحت اوبومیس ارعشی ےن اؿ  اوہنں ےن رفامای اے گووگ! ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل

ےک فاےطس )اؿ ےک آراؾ رکےن ےک ےیل( ہیکت اگلای ہک اس دفراؿ اکی آدیم شیپ ای ایگ  و ہک ےلہپ وہیدی اھت رھپ فہ صخش املسمؿ نب 

وھٹیبں اگ ہک سج فتق کت ہی آدیم لتق ہن رک دای اجےئ دخا افر  ایگ اھت رھپ فہ اکرف وہایگ۔ رضحت اعمذ ےن رفامای ںیم اس فتق کت ںیہن

اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک وماقف۔ )ویکہکن ہی صخش رمدت وہ اکچ اھت اس ےیل اس اک لتق ای اجان رضفری اھت رہب احؽ( 

 سج فتق فہ صخش لتق رک دای ایگ ک بت فہ ےھٹیب۔

 ة، رقة نب اخدل، دیمح نب الہؽ، اوبربدة نب اوبومیس ارعشیدمحم نب اشبر ف  ،ند نب دعسم :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 رمدت ےس قلعتم ااحدثی

     369    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗاس٥ ب٩ زَکیا ب٩ زی٨ار، اح٤س ب٩ ٣ٔـ١، اسبان، ز٥ً سسی، ٣ؼٌب ب٩ سٌس :  راوی

ا٢َ  َٗ ث٨ََا أَِسَباْن  ا٢َ َحسَّ َٗ  ١ٕ َـّ َٔ ثَىٔي أَِح٤َُس ب٩ُِ ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ یَّا ب٩ِٔ زٔی٨َإر  أس٥ُ ب٩ُِ َزََکٔ َ٘ ِٟ ٔب أَِخبََر٧َا ا ٌَ ٩ًَِ ٣ُِؼ یُّ  سِّ ٥َ اٟشُّ ًَ  َز

 ٩ًَِ ٕس  ٌِ ٥َ ا٨َّٟاَض إ ٔاَّ أَ  ب٩ِٔ َس ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٩َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َة أ٣ََّ
َّٜ ِتٔح ٣َ َٓ ا لَاَ٪ یَِو٦ُ  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ َة َنرَفٕ َوا٣َِزأََتیِٔن أَبٔیطٔ  ٌَ ِرَب



 

 

٣َُة ب٩ُِ  َبٔة ًَِٔکٔ ٌِ َٜ ٠ِّ٘ٔیَن بٔأَِسَتارٔ اِل ٌَ ُت٠ُوص٥ُِ َوإِٔ٪ َوَجِست٤ُُوص٥ُِ ٣َُت ِٗ ا٢َ ا َٗ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ َخَل١ٕ َو٣َ٘ٔیُص ب٩ُِ  َو ًَ أَبٔي َجِض١ٕ َو

 ْٙ ِّ٠ ٌَ َٓأُِزرَٔ  َوصَُو ٣َُت ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ َخَل١ٕ  ًَ ا  أ٣ََّ َٓ ٔح  ِ سٔ ب٩ِٔ أَبٔي اُٟسَّ ٌِ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ َس ًَ َِٟیطٔ  ُػَبابََة َو ٔ َٙ إ َٓاِستََب َبٔة  ٌِ َٜ بٔأَِسَتارٔ اِل

 ًَ یِٕث َو ٌٔیُس ب٩ُِ رُحَ أَزِ َس َٓ ا ٣َ٘ٔیُص ب٩ُِ ُػَبابََة  َت٠َُط َوأ٣ََّ َ٘ َٓ اّرا َولَاَ٪ أََطبَّ اٟزَُّج٠َیِٔن  َّ٤ًَ ٌٔیْس  َٙ َس َشَب َٓ اُر ب٩ُِ َیارٔسٕ  طُ ٤َّ َٛ َر

ٔٔی ا٢َ أَِػَحاُب اٟشَّ َ٘ َٓ  ْٕ ًَأػ َٓأََػابَِتُض٥ِ  َِٟبَِحَ  ٣َُة ََفََٛٔب ا ا ًَِٔکٔ َت٠ُوُظ َوأ٣ََّ َ٘ َٓ  ٔٚ و اُض فٔي اٟشُّ
إٔ٪َّ آَٟٔضَت٥ُِٜ ا٨َّٟ َٓ ٨َةٔ أَِخ٠ُٔؼوا 

َِٟبَِحٔ إ ٔاَّ اِِلِٔخََلُؾ  ىٔي ٩ِ٣ٔ ا ٥ِ ی٨َُحِّ َٟ َٟئ٩ِٔ  ٣َُة َواهَّللٔ  ا٢َ ًَِٔکٔ َ٘ َٓ ٥ُِٜ٨ًَِ َطِیّئا َصاص٨َُا  ىٔي  ِِ ِٟبَرِّ َُیِرُُظ ا٠َُّٟض٥َّ إٔ٪َّ  َا ُت یىٔي فٔي ا  َا ی٨َُحِّ

َٓیِ  ا ًَ ًَِضّسا إِٔ٪ أ٧ََِ   ًَلَيَّ  َّ ََٟک  َََٓلَٔجَس٧ ٍَ یَٔسی فٔي یَٔسظٔ  َّي أََؿ ٥َ َحً ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ّسا َػل ا أ٧ََا ٓٔیطٔ أَِ٪ آتَٔي ٣َُح٤َّ ا َتىٔي ٤٣َّٔ ُٔوًّ ًَ ُط 

َُّط اِختََبأَ ٨ًَِٔس ًُِث٤َا إ٧ٔ َٓ ٔح  ِ ٔس ب٩ِٔ أَبٔي اُٟسَّ ٌِ ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ َس ا  أَِس٥َ٠َ َوأ٣ََّ َٓ ََٓحاَئ  ی٤ّا  َّي ََکٔ ًَا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا َز َّ٤٠َ َٓ اَ٪  َّٔ ًَ َ٪ ب٩ِٔ 

٠َِیطٔ َو  ًَ َّي اهَّللُ  ًَلَي ا٨َّٟٔييِّ َػل ُط  َٔ َٗ َّي أَِو ٔة َجاَئ بٔطٔ َحً ٌَ ِٟبَِی ٔلَي ا ٥َ ا٨َّٟاَض إ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ِبَس اهَّللٔ اهَّللُ  ًَ  ٍِ ٔ ا٢َ َیا َرُسو٢َ اهَّللٔ بَای َٗ  ٥َ َس٠َّ

ٍَ َرأِ  َٓ ا٢َ ََفَ ا٢َ أ٣ََ َٗ َ٘ َٓ ًَلَي أَِػَحابٔطٔ  َب١َ  ِٗ َس ثَََلٕث ث٥َُّ أَ ٌِ ُط َب ٌَ َباَش َٓ بَي 
ِ َِٟیطٔ ثَََلثّا ل١َُّ َذَٟٔک َیأ ٔ ٨ََوَز إ َٓ ا لَاَ٪ ٓٔی٥ُِٜ َرُج١ْ َسطُ 

اُٟوا َو٣َا یُِسرٔ َ٘ َٓ ُت٠ُطُ  ِ٘ َی َٓ تٔطٔ  ٌَ ٩ًَِ بَِی ُِٔ  یَسٔی  َٔ َٛ ٔلَي َصَذا َحِیُث َرآنٔي  و٦ُ إ ُ٘ ِٔٔشَک صََلَّ َرٔطیْس َش ی٨َا یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ ٣َا فٔي َن

ًِیُٕن  ُط َخائ٨َُٔة أَ َٟ َُّط  َا ی٨ََِبغٔي ٨َٟٔٔيٓيٕ أَِ٪ یَُٜوَ٪  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ِی٨َٔک  ٌَ َِٟی٨َا بٔ ٔ  أَِو٣َأَِت إ

 وہا وت رضحت اقمس نب زرکای نب دانیر، ادمح نب لضفم، اابسط، ز ( دسی، بعصم نب دعس ےس رفاتی ےہ ہک سج رفز ہکم رکمہم حتف

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امتؾ گووگں وک انم دای )ینعی انپہ دی( نکیل ہار رمدفں افر وعروتں ےس قلعتم رفامای ہی گوگ 

سج ہگج ےلم اؿ وک لتق رک دای اجےئ ارگ ہی گوگ اخہن ہبعک ےک رپدفں ےس ےکٹل وہےئ وہں )رماد ہی ےہ ہک ہاےہ یسیج یھب ابعدت 

وغشمؽ وہں( فہ ہار گوگ ہی ےھت رکعہم نب اوبلہج دبعاہلل نب لطخ سیقم نب ابصہب افر دبعاہلل نب دعس نب ایب ارسلح۔ وت  ںیم

دبعاہلل نب لطخ اخہن ہبعک ےک رپدفں ےس اکٹل وہا الم وت اس وک لتق رکےن ےک فاےطس دف صخش آےگ ڑبےھ اکی وت رضحت دعس نب 

نکیل رضحت دعس رضحت امعر ےس زایدہ  واؿ ےھت وت اوہنں ےن اس وک لتق رک دای آےگ ڑبھ رحثی افر دفرسے رضحت امعر نب ایرس 

اہں رپ رک افر سیقم نب ابصہب ابزار ںیم الم وت اس وک گووگں ےن فاہں رپ یہ لتق رک دای افر اوبلہج اک ڑلاک رکعہم دنمسر ںیم وسار وہایگ وت ف

 فاگوں ےن اس ےس اہک ہک اب مت بس رصػ دخافدن دقفس وک اکپرف اس ےیل ہک مت وطافؿ آایگ افر فہ اس وطافؿ ںیم رھگ ایگ وت یتشک

گووگں ےک وبعمد اس ہگج ھچک ںیہن رک  ےتک )ینعی بس ےب سب افر وبجمر ضحم ںیہ( اس رپ رکعہم ےن  واب دای ہک دخا یک مسق ارگ درای 

 ےس ارقار رک ا وہں ہک ارگ اس تبیصم ےس ہک ںیم سج ںیم اس ےک العفہ وکیئ ھجم وک ںیہن اچب اتکس۔ اے ریمے رپفرداگر ںیم ھجت

 ںیم سنھپ ایگ وہں وت ھجم وک اچب ےل اگ وت ںیم رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہں اگ افر اؿ ےک اہھت ںیم اہھت



 

 

ےن فاال رہمابؿ اپؤں اگ۔ رھپ فہ احرض وہا افر روھکں اگ )ینعی اج رک اؿ ےس تعیب وہ اجؤں اگ( افر ںیم رضفر اؿ وک اےنپ افرپ ششخب رک

االسؾ وبقؽ رک ایل افر دبعاہلل نب ایب رسح رضحت امثعؿ ےک اپس اج رک پھچ ایگ افر سج فتق اس وک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس یک دختم ںیم احرض رک  فملس ےن گووگں وک البای تعیب رفامےن ےک ےیل وت رضحت امثعؿ ےن اس وک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

اہلل  دای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم ال ڑھکا رک دای افر رعض ای ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دبعاہلل وک آپ یلص

ہیلع فآہل فملس ےن دبعاہلل ہیلع فآہل فملس تعیب رک ںیل۔ ہی نس رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رس ابمرک ااھٹای افر آپ یلص اہلل 

یک اجبن نیت رمہبت داھکی وت وگای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رہ اکی رمہبت اس وک تعیب رفامےن ےس ااکنر رفام دای نیت رمہبت ےک 

ےس وکیئ اکی دعب رھپ آرخ اکر اس وک تعیب رک ایل اس ےک دعب رضحات احصہب رکاؾ یک اجبن اخمبط وہےئ افر رفامای ای اہمترے ںیم 

صخش یھب   دار ںیہن اھت ہک  و اھٹ ڑھکا وہ وت اس یک اجبن سج فتق ھجم وک داتھکی ہک ںیم اس وک تعیب رکےن ےس اہھت رفک راہ وہں 

 وت ایس فتق دبعاہلل وک لتق رک ڈااتل۔ اؿ گووگں ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! مہ وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک بلق ابمرک یک ابت

اک سک رطہقی ےس ملع وہ ا آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن آھکن ےس سک فہج ےس ااشرہ ںیہن رفامای اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےن اراشد رفامای یبن یک ہی اشؿ ںیہن ےہ )ینعی یبن ےک فاےطس ہی انمبس ںیہن ےہ( ہک فہ آھکن وچمیل رکے۔

  نب لضفم، اابسط، ز ( دسی، بعصم نب دعساقمس نب زرکای نب دانیر، ادمح :  رافی

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

  

 رمدت یک وتہب افر اس ےک دفابرہ االسؾ وبقؽ رکےن ےس قلعتم

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ؽ رکےن ےس قلعتمرمدت یک وتہب افر اس ےک دفابرہ االسؾ وبق
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 ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ بزیٍ، یزیس، اب٩ زریٍ، زاؤز، ًَک٣ة، اب٩ ًباض :  راوی

ا٢َ  َٗ  ٍٕ ث٨ََا َیزٔیُس َوصَُو اب٩ُِ ُزَریِ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ بَزٔی ُس ب٩ُِ  ا٢َ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًَِٔکٔ أ٧ََِبأ٧ََا َزاُوزُ 

ِو٣ٔطٔ َس٠ُوا  َٗ ٔلَى  أَِرَس١َ إ َٓ  ٦َ ٞٔ ث٥َُّ َت٨َسَّ ِ َٙ بٔاٟرشِّ ٔح َٟ ٠َِیطٔ لَاَ٪ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ أَِس٥َ٠َ ث٥َُّ اِرَتسَّ َو ًَ َّى اهَّللُ  لٔي َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

٥َ َص١ِ لٔي ٩ِ٣ٔ  َّ  َوَس٠َّ ِس ٧َٔس٦َ َوإ٧ٔ َٗ ََُٓل٧ّا  اُٟوا إٔ٪َّ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اهَّللُ  ٔلَى َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ِو٣ُُط إ َٗ ََٓحاَء  َٝ َتِوبَٕة  َٟ َ ُط أ٣َََز٧َا أَِ٪ َنِشأ

ٔلَى َس إٔی٤َا٧ٔض٥ِٔ إ ٌِ وا َب رَفُ َٛ ِو٣ّا  َٗ َٕ یَِضٔسی اهَّللُ  ِی َٛ   َِٟ ٨َزَ َٓ ُط ٩ِ٣ٔ َتِوبَٕة  َٟ أَِس٥َ٠َ  َص١ِ  َٓ َِٟیطٔ  ٔ أَِرَس١َ إ َٓ ُٔوْر َرحٔی٥ْ  َُ ِؤٟطٔ  َٗ 



 

 

، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ہلیبق ااصنر ںیم ےس اکی صخش ہک سج اک انؾ 

 

دمحم نب دبعاہلل نب زبعی، زیدی، انب زرعی، داؤد، رکعمة

اشلم وہایگ اھت رھپ فہ رشدنمہ وہا وت اس ےن اینپ احرث نب وسدی اھت فہ املسمؿ وہایگ اھت نکیل رھپ فہ رمدت وہایگ اھت افر افکر ےک اسھت 

 وقؾ وک الہک رک  اجیھ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف رکگو ہک ای ریمی وتہب وبقؽ ےہ؟ انچہچن اس یک وقؾ روسؽ رکمی

اس ےن مہ ےس اہک ےہ ہک مہ گوگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہیئ افر رعض ای الفں آدیم اب اندؾ ےہ افر 
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فا یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس ہلسلس ںیم درایتف رک ںیل ہک ای اس یک وتہب وبقؽ وہیگ؟ اس رپ آتی رکہمی)َيئْ
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ےس دہاتی دے اگ  و ہک اکرف نب یئگ اامیؿ وبقؽ رکےن ب َ

اےل ےک دعب افر  و ہک وگایہ دے یکچ ربمغیپ اچس ےہ افر چنہپ یئگ اؿ یک دںیلیل افر اہلل راہتس ںیہن التب ا اؿ گووگں وک  و ہک ملظ رکےن ف

 رںیہ ےگ افر اؿ اک ذعاب یھبک مک ہن وہاگ افر ںیہ افر اؿ گووگں رپ تنعل ےہ اہلل یک رفوتشں افر گووگں یک افر فہ گوگ دفزخ ںیم ہشیمہ

ہن یھبک اؿ گووگں وک تلہم ےلم یگ رگم نج گووگں ےن وتہب یک افر کین نب ےئگ وت دخافدن دقفس ششخب رفامےن فاال افر رہمابؿ ےہ رھپ 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس صخش وک ولہکا دای افر فہ املسمؿ وہایگ۔

، انب ابعسدمحم نب دبع :  رافی

 

 اہلل نب زبعی، زیدی، انب زرعی، داؤد، رکعمة
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 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 رمدت یک وتہب افر اس ےک دفابرہ االسؾ وبقؽ رکےن ےس قلعتم
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 زَکیا ب٩ یحٌي، اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ًلي ب٩ حشین ب٩ واٗس، وہ اپ٨ے واٟس سے، یزیس ٧حوی، ًَک٣ة، اب٩ ًباض :  راوی

ًَلٔيُّ ب٩ُِ ا ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ث٨ََا إِٔسَح
ا٢َ َحسَّ َٗ یَّا ب٩ُِ َیِحٌَي  ٩ًَِ َیزٔیَس أَِخبََر٧َا َزََکٔ ا٢َ أَِخبََرنٔي أَبٔي  َٗ ُِٟحَشیِٔن ب٩ِٔ َوإٗٔس 

ٔس إٔی٤َا٧ٔطٔ إ ٔاَّ  ٌِ رَفَ بٔاهَّللٔ ٩ِ٣ٔ َب َٛ ٔ ا٨َِّٟح١ٔ ٩ِ٣َ  ا٢َ فٔي ُسوَرة َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًَِٔکٔ َُٟض٥ِ ا٨َِّٟحؤیِّ  ِؤٟطٔ  َٗ ٔلَي  َظ إ  ٩ِ٣َ أَُِکٔ

٨َُٓٔشَذ َواِس  ًَٔوی٥ْ  ُٓت٨ُٔوا ث٥َُّ َجاَصُسوا َوَػبَرُوا إٔ٪َّ ًََذاْب  ٔس ٣َا  ٌِ ا٢َ ث٥َُّ إٔ٪َّ َربََّک ٠َّٟٔٔذی٩َ َصاَجزُوا ٩ِ٣ٔ َب َ٘ َٓ  َتِثىَي ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک 

ًَلَي ٣ِٔصَ لَاَ٪  ٔذی لَاَ٪ 
َّٟ ٕح ا ٔس ب٩ِٔ أَبٔي رَسِ ٌِ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ َس ًَ ُٔوْر َرحٔی٥ْ َوصَُو  َِ َٟ ٔسَصا  ٌِ َّي اهَّللُ یَِٜ  َربََّک ٩ِ٣ٔ َب ُتُب َٟٔزُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل

َٓاِسَتَحاَر  ِتٔح  َٔ ِٟ َت١َ یَِو٦َ ا ِ٘ أ٣َََز بٔطٔ أَِ٪ ُش َٓ ارٔ  َّٔ َٙ بٔاِلُٜ ٠َٔح َٓ ِیَلاُ٪  ُط اٟظَّ َّٟ أََز َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َٓأََجاَرُظ ًَ اَ٪  َّٔ ًَ َُٟط ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ 

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رقآؿ ز

 

رکای نب ییحی، ااحسؼ نب اربامیہ، یلع نب نیسح نب فادق، فہ اےنپ فادل ےس، زیدی وحنی، رکعمة
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( ینعی سج یسک ےن َع

اامیؿ وبقؽ رکےن ےک دعب رفک ا رایر ای وت اس رپ دخافدن دقفس اک ہصغ ےہ افر اس ےک فاےطس ڑبا ذعاب ےہ ہی آتی رکہمی وسنمخ 
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،ُت
رک ےک آےئ ہنتف ںیم التبم وہےن 

اال افر رہمابؿ ےہ ہی آتی رکہمی دبعاہلل نب ایب ےک دعب افر اؿ گووگں ےن اہجد ای افر ربص ا رایر ای وت اہمترا رپفرداگر ششخب رفامےن ف

رسح ےک ابرے ںیم انزؽ وہیئ  و ہک  کل رصم ںیم اھت افر فہ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اکک بت اھت رھپ اس وک اطیشؿ ےن 

ملس ےن اس وک لتق رکےن اک مکح رفامای فرالغای افر فہ رشمنیک ںیم اشلم وہایگ سج فتق ہکم رکمہم حتف وہایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ف

)اس ےک رمدت وہےن یک فہج ےس( رھپ رضحت امثعؿ ےن اس ےک فاےطس انپہ یک دروخاتس رفامیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 اس وک انپہ ددیی۔

، انب ابعسزرکای نب ییحی، اقحس نب اربامیہ، یلع نب نیسح نب فادق، فہ اےنپ فادل ےس، زیدی وحنی،  :  رافی

 

 رکعمة

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

  

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک )وعنذ ابہلل( ربا ےنہک فاےل یک ازا

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ہلل( ربا ےنہک فاےل یک ازاروسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک )وعنذ اب
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 ًث٤ا٪ ب٩ ًبساهَّلل، ًباز ب٩ ٣وسي، اس٤اًی١ ب٩ جٌرف، ارسائی١، ًث٤ا٪ طحا٦، اب٩ ًباض :  راوی

 َٗ ًَبَّازُ ب٩ُِ ٣ُوَسي  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبٔس اهَّللٔ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ  ائٔی١ُ  ثَىٔي إرِٔسَ ا٢َ َحسَّ َٗ رَفٕ  ٌِ ٌٔی١ُ ب٩ُِ َج ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ

ا٢َ َحسَّ  َٗ ث٨َُا  أَِنَظأَ یَُحسِّ َٓ ٣ََة  ٔلَي ًَِٔکٔ َٓا٧َِتَضِیُ  إ ًََِّم  ُٗوزُ َرُجَّل أَ ٨ُِ  أَ ُٛ ا٢َ  َٗ ا٦ٔ  حَّ ًََِّم لَاَ٪ ًُِث٤َاَ٪ اٟظَّ ًَبَّإض أَ٪َّ أَ ثَىٔي اب٩ُِ 

ًَِضٔس  َٟطُ ٨ِ٣َٔضا اب٨َِأ٪ َولَا٧َِ  تُِٜثٔرُ ًَلَي  َٟٕس َولَاَ٪  َٟطُ أ٦ُُّ َو ٥َ َولَا٧َِ  
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َة بَٔزُسو٢ٔ اهَّللٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٌَ َِٟوٗٔی  ا

ََل تَ  َٓ ََل َت٨ِزَٔجزُ َوی٨ََِضاَصا  َٓ َیزُِجزَُصا  َٓ ُط  ٥َ َوَتُشبُّ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٠ًََِیطٔ َػل َّي اهَّللُ  ُت ا٨َّٟٔييَّ َػل ِی٠َٕة َذََکِ َٟ ا لَاَ٪ ذَاَت  َّ٤٠ََٓ ٨َِتهٔي 

 َ٘ َٓ ٠ًََِیطٔ  َٜأُِت  اتَّ َٓ ُتطُ فٔي بَِل٨َٔضا  ٌِ َوَؿ َٓ َو٢ٔ  ِِ ٔ٤ِٟ ٔلَي ا ٤ُُِٗ  إ ٥ِ٠َ أَِػبٔرِ أَِ٪  َٓ ِ  ٓٔیطٔ  ٌَ َٗ َو َٓ  ٥َ َُٓذَٔکَ َوَس٠َّ تٔیَّل  َٗ َٓأَِػَبَحِ   َت٠ُِتَضا 

١َ ٣َ َذَٟٔک  ٌَ َٓ  ٌّٙ ٠َِیطٔ َح ًَ ا٢َ أَِنُظُس اهَّللَ َرُجَّل لٔي  َٗ ٍَ ا٨َّٟاَض َو َح٤َ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ًََِّم ٨٠َّٟٔٔييِّ َػل َب١َ اِْلَ ِٗ َ أ َٓ ا٦َ  َٗ ١َ إ ٔاَّ  ٌَ َٓ ا 



 

 

 َ َٟٔسی َولَا٧ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ أ٧ََا َػاحٔبَُضا لَا٧َِ  أ٦َُّ َو َ٘ َٓ َِٟس٢ُ  َتیِٔن َیَتَس َْ ُٟ ِْ ّة َولٔي ٨ِ٣َٔضا اب٨َِأ٪ ٣ِٔث١ُ ا٠ُّٟ َ٘ ّة َرٓٔی َٔ ٔلی َٟ ِ  بٔي 

 َ٠ َٓ ََل َت٨ِزَٔجزُ  َٓ ََل َت٨َِتهٔي َوأَِزُجزُصَا  َٓ أ٧ََِضاَصا  َٓ َة ٓٔیَک َوَتِظُت٤َُک  ٌَ َِٟوٗٔی ٨ََّٜٔضا لَا٧َِ  تُِٜثٔرُ ا تَُک َوَل َِٟبارَٔحُة َذََکِ ا لَا٧َِ  ا َّ٤

 َٓ ِ  ٓٔیَک  ٌَ َٗ َو َّي َٓ ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ َت٠ُِتَضا  َٗ َّي  ٠َِیَضا َحً ًَ َٜأُِت  اتَّ َٓ ُتُط فٔي بَِل٨َٔضا  ٌِ َوَؿ َٓ َو٢ٔ  ِِ ٔ٤ِٟ ٔلَي ا ٤ُِ  إ ُ٘ ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ اهَّللُ 

 أ ََا اِطَضُسوا أَ٪َّ َز٣ََضا َصَسْر 

ؾ، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک دفر وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل امثعؿ نب دبع اہلل، ابعد نب ومیس، اامسلیع نب رفعج، ارسالیئ، امثعؿ احش

فملس ںیم اکی انانیب صخش اھت اس یک اکی ابدنی یھت ہک سج ےک ٹیپ ےس اس ےک دف ےچب ےھت فہ ابدنی ارثک ف رتشیپ روسؽ رکمی یلص 

صخش اس وک ڈاٹن ڈٹپ رک ا اھت نکیل فہ ںیہن امیتن اہلل ہیلع فآہل فملس اک )ربایئ ےس( کذرکہ رکیت یھت )افر اس ےک دف ےچب ےھت( فہ انانیب 

یھت افر اس رحتک ےس ابز ہن آیت انچہچن )بسح اعدت( اس ابدنی ےن اکی رات ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک کذرکہ 

 امرےن ےک ےیل( اکی ہچمی ربایئ ےس رشفع رک دای فہ انانیب صخش ایبؿ رک ا ےہ ہک ھجم ےس ہی ابت ربداتش ہن وہ یکس ںیم ےن )اس وک

اا وھچاٹ ایھتہر وہ ا ےہ( ااھٹای افر اس ےک ٹیپ رپ رھک رک ںیم ےن فزؿ دای اہیں کت 

 

 ت
شت

 

ی
) و ہک اکی گوےہ فریغہ اک فزؿ دار ولتار ےس 

ای آپ یلص اہلل  ہک فہ ابدنی رم یئگ۔ حبص وک سج فتق فہ وعرت رمدہ یلکن وت گووگں ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس کذرکہ

ہیلع فآہل فملس ےن امتؾ رضحات وک ااھٹک ای افر رفامای ںیم اس وک دخا یک مسق داتی وہں ہک سج رپ ریما قح ےہ )ہک ریمی رفانربنداری 

ا وہا( احرض دختم وہا

 
 

 
 رکے( سج ےن ہی رحتک یک ےہ فہ صخش اھٹ ڑھکا وہ ہی ابت نس رک فہ انانیب صخش رگ ا ڑپ ا )وخػ ےس اک پ

افر اس ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! ہی رحتک ںیم ےن یک ےہ فہ وعرت ریمی ابدنی یھت افر فہ ھجم رپ تہب زایدہ رہمابؿ یھت افر ریمی 

رہقیف ایحت یھت اس ےک ٹیپ ےس ریمے دف ڑلےک ںیہ  و ہک ومیت یک رطح )وخوصبرت( ںیہ نکیل فہ وعرت ارثک ف رتشیپ آپ یلص 

ا یتہک ریتہ یھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اگایلں دای رکیت یھت ںیم اس وک اس رحتک ےس ابز رےنھک یک اہلل ہیلع فآہل فملس وک رب

وکشش رک ا وت فہ ابز ہن آیت افر ریمی ابت ہن یتنس آرخ اکر )گنت آرک( زگہتش رات اس ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک کذرکہ رھپ 

 ہچمی ااھٹای افر اس ےک ٹیپ رپ رھک رک زفر دای اہیں کت ہک فہ رم یئگ ہی ابت نس رک روسؽ رکمی یلص ربایئ ےس رشفع رک دای ںیم ےن اکی

( اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای امتؾ گوگ وگاہ رںیہ اس ابدنی اک وخؿ دہر ےہ )ینعی اعمػ ےہ افر اس اک ااقتؾ ںیہن ایل اجےئ اگ

  ےہ ہک سج یک فہج ےس اس اک لتق رکان الزؾ وہایگ اھت۔اس ےیل ہک اکی اےسی رجؾ اک اراکتب ای

 امثعؿ نب دبعاہلل، ابعد نب ومیس، اامسلیع نب رفعج، ارسالیئ، امثعؿ احشؾ، انب ابعس :  رافی

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

  

 ابمرہک گنج ےک قلعتم ااحدثی :   ابب



 

 

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک )وعنذ ابہلل( ربا ےنہک فاےل یک ازا
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 ٤ًزو ب٩ ًلي، ٣ٌاذ ب٩ ٣ٌاذ، طٌبہ، توبة ٨ًبری، ًبساهَّلل ب٩ ٗسا٣ة ب٩ ٨ًزة، ابوبززة اس٠َّم :  راوی

٤ِزُو بِ  ًَ ًَِبٔس اهَّللٔ بِ أَِخبََر٧َا   ٩ًَِ ٨ِبَرٔیِّ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ َتِوبََة ا َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ اذٕ  ٌَ اذُ ب٩ُِ ٣ُ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  َُٗسا٣ََة ب٩ِٔ ٩ُ   ٩ٔ

ُت٠ُطُ  ِٗ ٠ُِ  أَ ُ٘ َٓ  ٔٙ ی سِّ ا٢َ أ٠َََُِى َرُج١ْ ْٔلَبٔي بََِکٕ اٟؼِّ َٗ ٩ًَِ أَبٔي بَزَِزَة اِْلَِس٠ََّٔمِّ  ٨َزََة  َس  ًَ ٌِ َِٟیَص َصَذا ْٔلََحٕس َب ا٢َ  َٗ َٓا٧َِتَضَزنٔي َو

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل

 نب زنعة، اوبربزة ایملس ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن رضحت 

 

 ربنعی، دبعاہلل نب دقامة

 

ة
ب 
رمعف نب یلع، اعمذ نب اعمذ، ہبعش، وت

اس وک لتق رک ڈاگوں؟ وت اوہنں ےن ھجم وک اس ابت رپ ڈاٹن دای افر رفامای ہی اقمؾ روسؽ رکمی  اوبرکب دصقی وک تخس اہک ںیم ےن اہک ہک

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فافت ےک دعب یسک وک احلص ںیہن ےہ۔

 نب زنعة، اوبربزة ایملس :  رافی

 

 ربنعی، دبعاہلل نب دقامة

 

ة
ب 
 رمعف نب یلع، اعمذ نب اعمذ، ہبعش، وت

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

  

 ذموکرہ ابال دحثی رشفی ںیم رضحت اشمع رپ االتخػ

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ذموکرہ ابال دحثی رشفی ںیم رضحت اشمع رپ االتخػ
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 ٣ح٤س ب٩ اٌَٟلء، ابو٣ٌاویة، ا ا٤ًع، ٤ًزو ب٩ ٣زة، سا٥ٟ ب٩ ابو جٌس، ابوبززة :  راوی

 ٔ ٩ًَِ َساٟ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ٣ُزََّة   ٩ًَِ ٤ًَِٔع  ٩ًَِ اِْلَ اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ََلٔئ  ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ٩ًَِ أَبٔي بَزَِزةَ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ سٔ  ٌِ َِٟح  ٥ٔ ب٩ِٔ أَبٔي ا

 َ٘ َب ٨ًُِ ٠ُُِٗ  ْٔلََِضٔ ا٢َ ٥َٟٔ  َٗ َة َرُسو٢ٔ اهَّللٔ  َٔ ٠ُِ  ٩ِ٣َ صَُو یَا َخ٠ٔی ُ٘ َٓ ًَلَي َرُج١ٕ  َى أَبُو بََِکٕ  یَّ َِ ا٢َ َت ا٢َ َٗ َٗ طُ إِٔ٪ أ٣ََزَِتىٔي بَٔذَٟٔک 

 ِ٠ُٗ ًَّٟٔي  ََٓواهَّللٔ َْلَذَِصَب ًَٔو٥ُ ل٤َٔ٠ًََٔي ا ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُُِٗ  َن َٓأًَّل    َ٨َُِٜٓ َّي اهَّللُ أَ ٕس َػل َس ٣َُح٤َّ ٌِ ا٢َ ٣َا لَاَ٪ ْٔلََحٕس َب َٗ َبُط ث٥َُّ  ـَ َُ   ُ

 ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

، االشمع، رمعف نب رمة، اسمل نب اوب دعج، اوبربزة ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبرکب اکی صخش رپ ہصغ وہ 

 

ة
بئ
دمحم نب االعلء، اوباعمف

 اس وک لتق رک دفں؟ آپ ےن درایتف رفامای مت ہی سک رطہقی ےس رکف ےگ؟ ںیم ےئگ۔ ںیم ےن رعض ای ارگ آپ مکح رفامںیئ وت ںیم



 

 

 ےن رعض ای فایعق لتق رک دفں اگ۔ وت اہلل یک مسق! ریمی اس ڑبی ابت ےن اؿ اک ہصغ متخ رک دای افر رھپ اراشد رفامای ہی درہج روسؽ رکمی

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دعب یسک وک احلص ںیہن ےہ۔

، االشمع، رمعف نب رمة، اسمل نب اوب دعج، اوبربزة :  رافی

 

ة
بئ
 دمحم نب االعلء، اوباعمف

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ذموکرہ ابال دحثی رشفی ںیم رضحت اشمع رپ االتخػ

     375    حسیث                               سو٦ج٠س   :  ج٠س

 ابو زاؤز، شٌلي، ا ا٤ًع، ٤ًزو ب٩ ٣زة، ابو بدتری، ابو بززة :  راوی

َِٟبِدتَ  ٩ًَِ أَبٔي ا ٤ِزٔو ب٩ِٔ ٣ُزََّة  ًَ  ٩ًَِ ٤ًَُِع  ث٨ََا اِْلَ ا٢َ َحسَّ َٗ لَي  ٌِ ث٨ََا َش ا٢َ َحسَّ َٗ ٔ أَِخبََر٧َا أَبُو َزاُوَز  ٩ًَِ أَب ًَلَي رٔیِّ  ا٢َ ٣ََزِرُت  َٗ ي بَزَِزَة 

یَّ  َِ َّٟٔذی َت َة َرُسو٢ٔ اهَّللٔ ٩ِ٣َ َصَذا ا َٔ ٠ُِ  یَا َخ٠ٔی ُ٘ َٓ ًَلَي َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔطٔ  یِّْى  َِ ا٢َ َو٥َٟٔ َتِشأ٢َُ أَبٔي بََِکٕ َوصَُو ٣َُت َٗ ٠َِیطٔ  ًَ ُى 

 َ ََٓواهَّللٔ َْلَذَِصَب ًَٔو٥ُ ل ا٢َ  َٗ طُ  َ٘ ُب ٨ًُُ ٥َ ٠ُُِٗ  أََِضٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٕس َػل َس ٣َُح٤َّ ٌِ ا٢َ ٣َا لَا٧َِ  ْٔلََحٕس َب َٗ َبُط ث٥َُّ  ـَ َُ  ٤َٔ٠ًٔي 

ر ی، اوب ربدة ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت اوبرکب دصقی ےک اپس ےس زگرا افر فہ اےنپ 

 

ی

 

ج
ب 

اوب داؤد، یلعی، االشمع، رمعف نب رمة، اوب 

 ابیق رفاتی ذموکرہ رفاتی یک رطح ےہ۔گووگں ںیم ےس یسک رپ ہصغ وہ رےہ ےھت 

ر ی، اوب ربدة :  رافی

 

ی

 

ج
ب 

 اوب داؤد، یلعی، االشمع، رمعف نب رمة، اوب 

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 شمع رپ االتخػذموکرہ ابال دحثی رشفی ںیم رضحت ا

     376    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، یحٌي ب٩ ح٤از، ابوًوا٧ة، س٠امی٪، ٤ًزو ب٩ ٣زة، ابوبدتری، ابوبززة :  راوی

 َ َوا٧ ًَ ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ازٕ  ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َح٤َّ ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َِٟبِدتَرٔیِّ  ٩ًَِ أَبٔي ا ٤ِزٔو ب٩ِٔ ٣ُزََّة  ًَ  ٩ًَِ  ٪َ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ َة 

ا٢َ أ٣ََا َواهَّللٔ ٣َا لَا٧َِ   َٗ   ُ٠ِ ٌَ َٔ َٟ ِو أ٣ََزَِتىٔي  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ًَلَي َرُج١ٕ  َى أَبُو بََِکٕ  یَّ َِ ا٢َ َت َٗ ٠ًََِیطٔ أَبٔي بَزَِزَة  َّي اهَّللُ  ٕس َػل َس ٣َُح٤َّ ٌِ  َٟٔبرَشٕ َب

٥َ َو   َس٠َّ

ر ی، اوبربزة ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبرکب دصقی اکی صخش رپ 

 

ی

 

ج
ب 

، امیلسؿ، رمعف نب رمة، اوب

 

ة

 

دمحم نب ینثم، ییحی نب  ،ند، اوبوعاب



 

 

ہصغ وہےئ ںیم ےن رعض ای ارگ آپ رفامںیئ وت ھچک رکفں )ینعی اس یک رگدؿ اڑا دفں( اس رپ رضحت اوبرکب ےن رفامای دخا یک مسق 

  اہلل ہیلع فآہل فملس یک فافت ےک دعب یسک ےک فاےطس ہی اکؾ اجزئ ںیہن ےہ۔روسؽ رکمی یلص

ر ی، اوبربزة :  رافی

 

ی

 

ج
ب 

، امیلسؿ، رمعف نب رمة، اوب

 

ة

 

 دمحم نب ینثم، ییحی نب  ،ند، اوبوعاب

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

  

  ےک قلعتم ااحدثی ابمرہکگنج :   ابب

 ذموکرہ ابال دحثی رشفی ںیم رضحت اشمع رپ االتخػ

     377    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ٌاویة ب٩ ػاٟح اطٌزی، ًبساهَّلل ب٩ جٌرف، ًبیساهَّلل، زیس، ٤ًزو ب٩ ٣زة، ابونرضة، ابوبززة :  راوی

اؤیَُة ب٩ُِ َػ  ٌَ ٤ًَِزٔوأَِخبََر٧َا ٣ُ  ٩ًَِ ٩ًَِ َزیِٕس  ث٨ََا ًُبَِیُس اهَّللٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ رَفٕ  ٌِ ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ َج ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ زٔیُّ  ٌَ ٩ًَِ  أٟٕح اِْلَِط ب٩ِٔ ٣ُزََّة 

َٟوِ  ََّر  ی َِ َّي َت ّبا َطٔسیّسا َحً ـَ ًَلَي َرُج١ٕ َُ َب أَبُو بََِکٕ  ـٔ َُ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي بَزَِزَة  َة  َٟئ٩ِٔ أَبٔي َنرِضَ َة َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َواهَّللٔ  َٔ ٠ُُِٗ  َیا َخ٠ٔی ٧ُُط 

َٗا٢َ ثَک٠َِٔتَک  ٩ًَِ اٟزَُّج١ٔ  بُُط  ـَ َُ ََٓذَصَب  ٠ًََِیطٔ ٣َاْئ بَارْٔز  ٤ََّا ُػبَّ  َٜأ٧َ َٓ ُط  َ٘ ب٩ََّ ٨ًُُ ٥ِ َت٩ُِٜ أ٣ََزَِتىٔي َْلََِضٔ َٟ ََّضا  َک أَبَا بَزَِزَة َوإ٧ٔ  أ٣ُُّ

َس َرُسو٢ٔ  ٌِ َواُب أَبُو َنِصٕ َواِس٤ُُط ح٤َُ ْٔلََحٕس َب ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ صََذا َخَلأْ َواٟؼَّ ا٢َ أَبُو  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ِیُس ب٩ُِ صََٔل٢ٕ اهَّللٔ َػل

َبةُ  ٌِ ُط ُط َٔ َٟ  َخا

 نب اصحل ارعشی، دبعاہلل نب رفعج، دیبع اہلل، زدی، رمعف نب رمة، اوبرضنة، اوبربزة ےس رفاتی 

 

ة
بئ
ےہ ہک رضحت اوبرکب اکی اعمف

صخش رپ تخس انبضغک وہےئ اہیں کت ہک اس صخش اک رگن دبتلی وہایگ۔ ںیم ےن رعض ای اے ہفیلخ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ین فملس! دخا یک مسق ارگ مت ھجم وک مکح دف وت ںیم اس صخش یک رگدؿ اڑا دفں۔ ریمی ہی ابت ےتہک یہ فہ اےسی وہ ےئگ ہک ےسیج اؿ رپ ڈنھٹا اپ

ڈاؽ دای ایگ وہ افر اؿ اک ہصغ اس صخش یک رطػ ےس زالئ وہایگ افر ےنہک ےگل ہک اے اوبربزہ اہمتری امں مت رپ رفےئ )ہی رعب اک اکی 

احمفرہ ےہ( ہی اقمؾ یسک وک احلص ںیہن ےہ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دعب۔ رضحت اامؾ اسنیئ ےن رفامای اس رفاتی یک 

 وہیئگ ےہ افر اوبرضنہ یک اجبےئ اوبرضن کیھٹ ےہ افر اس اک انؾ دیمح نب الہؽ ےہ رضحت ہبعش ےن اس رطہقی ےس اہک د ںیم یطلغ

 رفاتی ای ےہ۔

 نب اصحل ارعشی، دبعاہلل نب رفعج، دیبعاہلل، زدی، رمعف نب رمة، اوبرضنة، اوبربزة :  رافی

 

ة
بئ
 اعمف

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب



 

 

 ذموکرہ ابال دحثی رشفی ںیم رضحت اشمع رپ االتخػ

     378    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٩ ہَل٢، ًبساهَّلل ب٩ ٣رطٖ ب٩ طدیر، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ابوزاؤز، ًٔا٪، یزیس ب٩ زریٍ، یو٧ص ب٩ ًبیس، ح٤یس ب :  راوی

 ابوبززة اس٠َّم

  ُ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ٣ُزََّة   ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔي َزاُوَز  ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا ٩ًَِ أَبٔي بَزَِزَة أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ُث  أَبَا َنِصٕ یَُحسِّ

ِس  َٗ ًَلَي أَبٔي بََِکٕ َو ا٢َ أََتِیُ   َس َٗ ٌِ َِٟیَشِ  ْٔلََحٕس َب ََّضا  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ َٓا٧َِتَضَزنٔي  طُ  َ٘ ُب ٨ًُُ ٠ُِ  أ ََا أََِضٔ ُ٘ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ َرُسو٢ٔ أ٠َََُِى َٟٔزُج١ٕ ََفَزَّ 

٨ًَِطُ  ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَبُو َنِصٕ ح٤َُِیُس ب٩ُِ صََٔل٢ٕ َوَرَواُظ  ا٢َ أَبُو  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  أَِس٨ََسظُ  اهَّللٔ َػل َٓ  یُو٧ُُص ب٩ُِ ًُبَِیٕس 

دمحم نب ینثم، اوبداؤد، افعؿ، زیدی نب زرعی، ویسن نب دیبع، دیمح نب الہؽ، دبعاہلل نب رطمػ نب ریخش، اوبربزة ایملس ےس رفاتی ےہ 

ںیم ےن رعض ای  ہک ںیم رضحت اوبرکب دصقی یک دختم ںیم احرض وہا اوہنں ےن یسک وک تخس تسس اہک وت اس ےن یھب فیہ  واب دای

ای ںیم اس صخش یک رگدؿ اڑا دفں؟ ہی نس رک اوہنں ےن ھجم وک ڈاٹن دای افر رفامای روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دعب یسک 

 صخش ےک ےیل ہی اکؾ اجزئ ںیہن ےہ۔ رضحت اامؾ اسنیئ ےن رفامای اوبرضن اک انؾ دیمح نب الہؽ ےہ افر اس رفاتی وک ویسن نب دیبع ےن

 دنسمارفاتی ای فہ رفاتی ہی ےہ۔

 دمحم نب ینثم، اوبداؤد، افعؿ، زیدی نب زرعی، ویسن نب دیبع، دیمح نب الہؽ، دبعاہلل نب رطمػ نب ریخش، اوبربزة ایملس :  رافی

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

  

  ااحدثی ابمرہکگنج ےک قلعتم :   ابب

 ذموکرہ ابال دحثی رشفی ںیم رضحت اشمع رپ االتخػ

     379    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوزاؤز، ًٔا٪، یزیس ب٩ زریٍ، یو٧ص ب٩ ًبیس، ح٤یس ب٩ ہَل٢، ًبساهَّلل ب٩ ٣رطٖ ب٩ طدیر، ابوبززة اس٠َّم :  راوی

٩ًَِ ح٤َُِیٔس ب٩ِٔ صٔ  أَِخبََرنٔي أَبُو َزاُوزَ  ث٨ََا یُو٧ُُص ب٩ُِ ًُبَِیٕس  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ا٢َ َحسَّ َٗ اُ٪  َّٔ ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ ًَِبسٔ َٗ  ٩ًَِ ََل٢ٕ 

٨َّا ٨ًَِٔس أَبٔي بََِکٕ  ُٛ ا٢َ  َٗ َُّط  ٩ًَِ أَبٔي بَزَِزَة اِْلَِس٠ََّٔمِّ أ٧َ  ٔ یر دِّ ٖٔ ب٩ِٔ اٟظِّ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔیَن اهَّللٔ ب٩ِٔ ٣ُرَطِّ ًَلَي َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ ا َب  ـٔ َِ َٓ  ٔٙ ی سِّ  اٟؼِّ

ا  َّ٤٠َ َٓ ُط  َ٘ ُب ٨ًُُ َة َرُسو٢ٔ اهَّللٔ أََِضٔ َٔ ٠ُُِٗ  یَا َخ٠ٔی ا َرأَیُِ  َذَٟٔک  َّ٤٠َ َٓ ا  ٠َِیطٔ ٔجسًّ ًَ بُُط  ـَ َُ ٩ًَِ َذَٟٔک َٓاِطَتسَّ  َب  ِت١َ أََِضَ َ٘ ِٟ ُت ا َذََکِ

 ٔ ٔلَي َُیِر ٍَ إ َِٟحٔسیٔث أَِج٤َ ُٗ ا   ُ٠ُِٗ َّٟٔذی  ٠َُِٗ  َوَنٔشیُ  ا ا٢َ یَا أَبَا بَزَِزَة ٣َا  َ٘ َٓ ٔلَيَّ  ٨َا أَِرَس١َ إ ِٗ ا َترَفَّ َّ٤٠َ َٓ  ٔ َٔک ٩ِ٣ٔ ا٨َِّٟحو ٠ُِ  ذَٟ

 َٓ ًَلَي َرُج١ٕ  ِبُ   ـٔ َُ ا٢َ أََرأَیَِ  حٔیَن َرأَیَِتىٔي  َٗ ٠ُُِٗ   َا َواهَّللٔ    َ٠ُِٗ ا٢َ أ٣ََا َتِذَُکُ ٣َا  َٗ ٧ٔیطٔ  ِ
َة َذَکِّ َٔ طُ َیا َخ٠ٔی َ٘ ُب ٨ًُُ ٠َِ  أََِضٔ ُ٘



 

 

  ُ٠ِ ٌَ َٓ ٥ِ َواهَّللٔ َواِْلَ٪ إِٔ٪ أ٣ََزَِتىٔي  ٌَ ٠ُُِٗ  َن َٓأًَّل َذَٟٔک    َ٨ِ ُٛ َٔک أََو  َس َرُسو٢ٔ اهَّللٔ أ٣ََا َتِذَُکُ ذَٟ ٌِ ا٢َ َواهَّللٔ ٣َا هَٔي ْٔلََحٕس َب َٗ

ا٢َ أَ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ٕس َػل ٥٠ًَُِ ٣َُح٤َّ الَي أَ ٌَ َِٟحٔسیُث أَِحَش٩ُ اِْلََحازٔیٔث َوأَِجَوزَُصا َواهَّللُ َت ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ صََذا ا  بُو 

اوبداؤد، افعؿ، زیدی نب زرعی، ویسن نب دیبع، دیمح نب الہؽ، دبعاہلل نب رطمػ نب ریخش، اوبربزة ایملس ےس رفاتی ےہ ہک مہ گوگ 

 ےھت ہک اس دفراؿ فہ اکی املسمؿ رپ ہصغ وہےئ افر تہب زایدہ تخس ہصغ وہےئ ںیم ےن رضحت اوبرکب دصقی ےک اپس ےھٹیب وہےئ

سج فتق ہی داھکی وت رعض ای اے ہفیلخ روسؽ! ارگ آپ رفامںیئ وت ںیم اس یک رگدؿ اڑا دفں؟ سج فتق ںیم ےن اس صخش وک لتق 

ؽ وہ ےئگ مہ سج فتق فاہں ےس رفاہن وہ ےئگ افر فاہں ےس دحیلعہ رکےن اک کذرکہ ای وت اوہنں ےن ہی کذرکہ وھچڑ دای افر وگتفگ ںیم وغشم

اوہنں ےن رفامای وہ ےئگ وت اوہنں ےن ھجم وک البای افر رفامای اوبربزہ! مت ےن ایھب ای اہک اھت ںیم وت وھبؽ ایگ؟ ںیم ےن اہک ہک ھجم وک اید دالںیئ ٰ

 ںیہن دخا یک مسق اوہنں ےن اہک سج فتق مت ےن ھجم وک اکی آدیم رپ ہصغ  و مت ےن ایھب اہک اھت ای فہ مت وک اید ںیہن ےہ۔ ںیم ےن اہک

وہےئ داھکی اھت وت اہک اھت ہک ںیم اس صخش یک رگدؿ اڑا دفں اے ہفیلخ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! اوہنں ےن وپاھچ ای مت )فایعق( 

اکؾ ااجنؾ داتی وہں۔ اوہنں ےن اہک دخا یک مسق یسک وک ہی اقمؾ احلص اک ا رکےت؟ ںیم ےن رعض ای البہبش افر ارگ مکح رفامںیئ وت ںیم فہ 

ںیہن ےہ ینعی روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فافت ےک دعب یسک وک ہی قح ںیہن ےہ۔ رضحت اامؾ اسنیئ ےن رفامای ہی رفاتی امتؾ 

 رفاتی ےس زایدہ دمعہ افر ایلع ےہ۔

 ، ویسن نب دیبع، دیمح نب الہؽ، دبعاہلل نب رطمػ نب ریخش، اوبربزة ایملساوبداؤد، افعؿ، زیدی نب زرعی :  رافی

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

  

 اجدف ےس قلعتم

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اجدف ےس قلعتم

     380    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ اٌَٟلء، اب٩ ازریص، طٌبہ، ٤ًزو ب٩ ٣زة، ًبساهَّلل ب٩ س٤٠ہ، ػٔوا٪ ب٩ ًشا٢ :  راوی

ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ٣ُزََّة   ٩ًَِ َبُة  ٌِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ُط َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ إِٔزرٔیَص  ََلٔئ  ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا َواَ٪ ب٩ِٔ  هَّللٔ ب٩ِٔ َس٤َ٠َةَ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ِٔ ٩ًَِ َػ

َٟوِ  ١ِ ٧َٔييٌّ  ُ٘ َٟطُ َػاحٔبُطُ  َا َت ا٢َ  َٗ ٔلَي صََذا ا٨َّٟٔييِّ  ا٢َ یَُضوزٔیٌّ َٟٔؼاحٔبٔطٔ اذَِصِب ب٨َٔا إ َٗ ا٢َ  َٗ ا٢ٕ  ًِیُٕن  ًَشَّ ُة أَ ٌَ َٟطُ أَِرَب َک لَاَ٪  ٌَ َس٤ٔ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَسأ ََا  ًَ َّي اهَّللُ  أََتَیا َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ُٗوا َو َا َٓ وا بٔاهَّللٔ َطِیّئا َو َا َتُِسٔ ُٛ َُٟض٥ِ  َا ُترِشٔ ا٢َ  َ٘ َٓ ٨َإت  ٍٔ آَیإت بَیِّ ٩ًَِ تِٔش ُظ 



 

 

ٔلَي ذٔی ُس٠َِلإ٪ َو  ِّٙ َو َا َت٤ُِظوا بٔبَرٔیٕئ إ َِٟح ٦َ اهَّللُ إ ٔاَّ بٔا ًَّٟٔي رَحَّ َِٔص ا ُت٠ُوا ا٨َّٟ ِ٘ ُ َتز٧ُِوا َو َا َت وا َو َا َتأِل ٠ُوا اٟزِّبَا َو َا  َا َتِشََحُ

 َ٘ َٓ ِبٔ   ُسوا فٔي اٟشَّ ٌِ ّة یَُضوزُ أَِ٪  َا َت ٠َِی٥ُِٜ َخاػَّ ًَ ٕٔ َو ِوا َیِو٦َ اٟزَِّح َّٟ ٤ُِِٟحَؼ٨ََة َو َا َتَو ُٓوا ا ٔذ ِ٘ اُٟوا َت َٗ ب٠َُّوا یََسیِطٔ َورِٔج٠َِیطٔ َو

ََّک  َٗ  َنِظَضُس أ٧َ ونٔي  ٌُ ٔ ٥ُِٜ أَِ٪ َتتَّب ٌُ ٤َا ی٨َ٤َِ َٓ ا٢َ  َٗ ٨َاَ  أَِ٪ ٧َٔييٌّ  ٌِ َب
ُٖ إِٔ٪ اتَّ َّا ٧ََدا یَّتٔطٔ ٧َٔييٌّ َوإ٧ٔ ًَا بٔأَِ٪  َا َیزَا٢َ ٩ِ٣ٔ ذُرِّ اُٟوا إٔ٪َّ َزاُوَز َز

ُت٨َ٠َا یَُضوزُ  ِ٘  َت

دمحم نب االعلء، انب ادرسی، ہبعش، رمعف نب رمة، دبعاہلل نب ہملس، وفصاؿ نب اسعؽ ےس رفاتی ےہ ہک اکی وہیدی ےن اےنپ اکی 

اہک ہک ولچ اس یبن ےک اپس ںیلچ )ینعی روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ںیلچ(۔ دفرسے صخش ےن اہک اس وک اسیھت ےس 

دہ یبن ہن وہک ویکہکن ارگ اس ےن )ینعی روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن( نس ایل وت اؿ یک آںیھکن ہار وہ اجںیئ یگ )ینعی دح ےس زای

ںیہک ےگ ہک گو اب ھجم وک وہید یھب یبن میلست رکےن ےگل۔ رہب احؽ( رھپ فہ دفونں رضحات روسؽ رکمی یلص اہلل وخش وہ اجںیئ ےگ افر 

ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ افر درایتف ای ہک فہ ون آایت ای ںیہ ) و ہک دخافدن دقفس ےن رضحت ومٰیس وک اطع رفامیئ 

لََقدد اٰ 
َ
اٍت( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای مت دخافدن دقفس ےک اسھت یسک ںیھت اسیج ہک رفامای ایگ )ف َ
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وک رشکی ہن رکان افر وچری ہن رکف افر زان ہن رکف افر دخافدن دقفس ےن سج اجؿ وک رحاؾ ای ےہ )ینعی سج اک وخؿ رحاؾ رقار دای ےہ( 

ر مت ےب وصقر آدیم وک احمک ای ابداشہ ےک اپس ہن ےل اج )اس وک انقح ازا دالےن ےک ےیل( افر مت اجدف ہن رکف افر اس وک انقح لتق ہن رکف اف

ؾ ونںیہ وسد ہن اھکؤ افر اپک دانم اخوتؿ رپ تمہت زان ہن اگل افر اہجد ےک دؿ راہ رفار ا رایر ہن رکف )ہکلب دنمش اک مج رک اقمہلب رکف( ہی ااکح

مت گووگں ےک ےیل ےہ ہک مت ہتفہ فاےل دؿ ملظ زایدیت ہن رکف )رماد ہی ےہ ہک فہ دؿ رحتم اک دؿ ےہ اس یک وپری افر اکی مکح اخص 

رطح تمظع ربرقار روھک( افر اس رفز ویلھچمں اک اکشر ہن رکف )ویکہکن ہتفہ اک دؿ وہید ےک اکشر رکےن ےک فاےطس رقمر ای ایگ اھت بتک 

ںیت نس رک اؿ دفونں وہیدویں ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپؤں ابمرک وچؾ ریسفت ںیم اس یک رصاتح ےہ( ہی اب

ےیل افر اہک ہک مہ اہشدت دےتی ںیہ ہک البہبش آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دخا ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیہ اس رپ آپ یلص 

ی سک فہج ےس رفامں ربداری ںیہن رکےت؟ اوہنں ےن  واب دای رضحت داؤد اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درایتف رفامای وت رھپ گوگ ریم

ےن داع رفامیئ یھت ہک ہشیمہ اؿ یک افالد ںیم ےس یہ یبن انب رک ں ےگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت داؤد یک افالد ںیم ےس 

ملس ےک یبن وہےن یک وخش ربخی دی ےہ افر مہ وک ںیہن ںیہ ہی رصػ اکی اہبہن اھت رضحت داؤد ےن وخد آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ف

 ادنہشی ےہ ہک ارگ مہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اابتع رک ں ےگ وت وہید مہ وک لتق رک د ں ےگ۔

 دمحم نب االعلء، انب ادرسی، ہبعش، رمعف نب رمة، دبعاہلل نب ہملس، وفصاؿ نب اسعؽ :  رافی

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

  



 

 

 اجدف رگ ےس قلعتم مکح

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اجدف رگ ےس قلعتم مکح

     381    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یزہ٤ًزو ب٩ ًلي، ابو زاؤز، ًباز ب٩ ٣یُسة ٨٣رقی، حش٩، ابوہز :  راوی

 ٩ًَِ یُّ  ٨ِ٤َِٟرَقٔ َة ا ًَبَّازُ ب٩ُِ ٣َِیَُسَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبُو َزاُوَز  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ا٢َ  أَِخبََر٧َا  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  َِٟحَش٩ٔ  ا

َث  َٔ َسّة ث٥َُّ َن ِ٘ َس ًُ َ٘ ًَ  ٥َ ٩ِ٣َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َٙ َطِیّئا  َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َّ٠ ٌَ َ  َو٩ِ٣َ َت ِس أََِشَ َ٘ َٓ ِس َسََحَ َو٩ِ٣َ َسََحَ  َ٘ َٓ ٓٔیَضا 

َِٟیطٔ  ٔ  ُول١َٔ إ

ر ی، نسح، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  و صخش 
ق

 

می
رمعف نب یلع، اوب داؤد، ابعد نب رسیمة 

 ہک اجدفرگ رکےت ںیہ( وت اس ےن اجدف ای افر یسک ےن اجدف ای وت فہ صخش رشمک رگہ ڈاؽ رک اس ںیم ٹوھکن امرے )سج رطح ےس

 وہایگ افر سج ےن ےلگ ںیم ھچک اکٹلای وت فہ اس رپ وھچڑ دای اجےئ اگ ینعی دخافدن دقفس اس یک افحتظ ںیہن رفامےئ اگ۔

ر ی، نسح، اوبرہریہ :  رافی
ق

 

می
 رمعف نب یلع، اوب داؤد، ابعد نب رسیمة 

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

  

 الہ اتکب ےک اجدف رگفں ےس قلعتم دحثی روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 الہ اتکب ےک اجدف رگفں ےس قلعتم دحثی روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

     382    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہ٨از ب٩ رسی، ابو٣ٌاویة، ا ا٤ًع، اب٩ حیا٪، شٌىي یزیس، زیس ب٩ ار٥ٗ :  راوی

٩ًَِ َزیِٔس  ىٔي َیزٔیَس  ٌِ اَ٪ َش ٩ًَِ اب٩ِٔ َحیَّ ٤ًَِٔع  ٩ًَِ اِْلَ اؤَیَة  ٌَ ٩ًَِ أَبٔي ٣ُ ٔیِّ  َّي  ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا َص٨َّازُ ب٩ُِ اُٟسَّ ا٢َ َسََحَ ا٨َّٟٔييَّ َػل َٗ  ٥َ َٗ أَِر

ا٢َ  َ٘ َٓ ََل٦  ٠ًََِیطٔ اٟشَّ أََتاُظ ٔجبِرٔی١ُ  َٓ َٓاِطَتکَي َٟٔذَٟٔک أَیَّا٣ّا   ٔ َِٟیُضوز ٥َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َ  اهَّللُ  ٔ َسََحَ َِٟیُضوز  إٔ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ ا

 َ أ َٓ َذا  َٛ َذا َو َٛ  ٔ ّسا فٔي بٔئِز َ٘ ََٟک ًُ َس  َ٘ ا٦َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ ًَ َ٘ َٓ َٓحٔیَئ بَٔضا  ُجوَصا  َٓاِسَتَِخَ  ٥َ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ِرَس١َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل



 

 

َِٟیُضوزٔیِّ َو َا َرآُظ فٔي َو  َٔک َٟٔذَٟٔک ا ٤َا َذََکَ ذَٟ َٓ ا٢ٕ  َ٘ ٤ََّا نُٔظَم ٩ِ٣ٔ ًٔ أ٧َ َٛ  ٥َ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َٗمُّ َػل  ِجضٔطٔ 

، االشمع، انب ایحؿ، ینعی زیدی، زدی نب ارمق ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ اکی  انہد

 

ة
بئ
نب رسی، اوباعمف

وہیدی ےن اجدف ای )ہک سج اک انؾ دیبل نب اعمص اھت( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس اجدف یک فہج ےس دنچ رفز کت رمضی رےہ رھپ 

اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ افر اہک ہک اکی وہیدی ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رضحت ربجالیئ آپ یلص 

اجدف رک دای ےہ افر الفں ونک ں ںیم رگںیہ ڈاؽ رک ریھک ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن گووگں وک فاہں رپ  اجیھ فہ گوگ اجدف یک 

ؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس رطح ےس ڑھکے وہ ےئگ ہک سج رطح ےس ریس ںیم رگںیہ اکنؽ رک الےئ اس ےک الےت یہ روس

دنبےھ وہےئ وہں افر وکیئ صخش فہ ریس وھکؽ دے رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس اک کذرکہ اس وہیدی )ینعی اجدف رک ےن 

  ےک رہچہ ابمرک رپ اس اک ھچک یھب ا ر وسحمس ای۔فاےل صخش ےس( ںیہن رفامای افر ہن یہ اس ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

، االشمع، انب ایحؿ، ینعی زیدی، زدی نب ارمق :  رافی

 

ة
بئ
 انہد نب رسی، اوباعمف

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

  

 ؟ارگ وکیئ صخش امؽ گوےنٹ گل اجےئ وت ای ای اجےئ

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ارگ وکیئ صخش امؽ گوےنٹ گل اجےئ وت ای ای اجےئ؟

     383    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہ٨از ب٩ رسی، ابو احوؾ، س٤ا ، ٗابوض ب٩ ٣دارٚ :  راوی

٩ًَِ أَ  ٔیِّ فٔي َحٔسیثٔطٔ  َّي أَِخبََر٧َا َص٨َّازُ ب٩ُِ اُٟسَّ ٔلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ا٢َ َجاَئ َرُج١ْ إ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ابُوَض  َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٔس٤َإ   بٔي اِْلَِحَؤؾ 

ا٢َ َحسَّ  َٗ ُٕ ب٩ُِ َت٤ٔی٥ٕ  ث٨ََا َخ٠َ َٗا٢َ َحسَّ ًَلٓٔيٕ  ٔس ب٩ِٔ  ًَلٔيُّ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٥َ ح و أَِخبََرنٔي 
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ث٨ََا ث٨ََا أَبُو اِْلَِحَؤؾ اهَّللُ  ا٢َ َحسَّ َٗ

ِٟحَ  ُث بَٔضَذا ا ِورٔیَّ یَُحسِّ َیاَ٪ اٟثَّ ِٔ ُ  ُس ٌِ ا٢َ َوَس٤ٔ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕٚ ابُوَض ب٩ِٔ ٣َُدارٔ َٗ  ٩ًَِ ٕب  ا٢َ َجاَئ ٔس٤َاُ  ب٩ُِ رَحِ َٗ ٔسیٔث 

یُرٔیُس  َٓ ا٢َ اٟزَُّج١ُ َیأِتٔیىٔي  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٔلَي ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ٌِٔ  َرُج١ْ إ اِسَت َٓ ا٢َ  َٗ  ِ
َکَّ ٥َِٟ یَذَّ إِٔ٪  َٓ ا٢َ  َٗ ُظ بٔاهَّللٔ  ِ

ا٢َ َذَکِّ َٗ ٣َالٔي 

 َ٠ًَ  ٩ٌِٔ اِسَت َٓ ا٢َ  َٗ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔیَن  ٥َِٟ َی٩ُِٜ َحِولٔي أََحْس ٩ِ٣ٔ ا إِٔ٪  َٓ ا٢َ  َٗ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔیَن  ََٟک ٩ِ٣ٔ ا ٠َِیطٔ ٩ِ٣َ َحِو إِٔ٪ ًَ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َِلأ٪  ِیطٔ بٔاٟشُّ

٠َِلاُ٪  ََٟک  ٧َأَی اٟشُّ ٍَ ٣َا ةٔ أَِو َت٨َ٤ِ ي َتُٜوَ٪ ٩ِ٣ٔ ُطَضَسأئ اِْلٔخَ
َّ ات١ِٔ زُوَ٪ ٣َأَٟک َحً َٗ ا٢َ  َٗ  ًَىِّي 

انہد نب رسی، اوب اوحص، امسک، اقوبس نب اخمرؼ ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ فادل امدج ےس ہک  ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع 



 

 

درایتف رکےن اگل ہک ارگ وکیئ صخش ریما امؽ دفتل ھجم ےس نیھچ ےنیل ےک فاےطس  فآہل فملس یک دختم ںیم اکی صخش احرض وہا افر

آاجےئ وت اس فتق ھجم وک ای رکان ہاےیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس رفامای مت وک ہاےیہ ہک اس وک دخا اک وخػ دالان 

 ڈرے وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اردرگد ہاےیہ۔ اس ےن اہک ہک ارگ فہ صخش وخػ دخافدنی ا رایر ےن رکے ینعی ہن

ےک املسمونں یک دمد احلص رکان ہاےیہ۔ اس ےن رھپ اہک ہک ارگ اس ہگج املسمؿ وم ود ہن وہں وت ای رکان ہاےیہ؟ اس رپ آپ یلص اہلل 

ےن اہک ارگ فاہں ےس احمک یھب افہلص رپ  ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایسی وصرت ںیم احمک فتق ےس انہک ہاےیہ۔ ہی ابت نس رک اس صخش

وہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایسی وصرت ںیم اےنپ امؽ ف اجؿ ےک ےیل مت وک گنج رکان ہاےیہ ارگ مت افحتظ رکےت وہےئ 

 امرے ےئگ وت مت دیہش وہ اجؤ ےگ فرہن مت اانپ امؽ دفتل اچب گوےگ۔

 ، اقوبس نب اخمرؼانہد نب رسی، اوب اوحص، امسک :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ارگ وکیئ صخش امؽ گوےنٹ گل اجےئ وت ای ای اجےئ؟

     384    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، اب٩ ہاز، ٤ًزو ب٩ ٗہیس ُٔاری، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔي صُزَ  ارٔیِّ  َٔ ِِٟٔ َُٗضِیٕس ا ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ   ٩ًَِ َِٟضازٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٔلَي َرُسو٢ٔ أَِخبََر٧َا  ا٢َ َجاَئ َرُج١ْ إ َٗ یَِزَة 

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّي اهَّللُ  ااهَّللٔ َػل َٗ ًَلَيَّ  إِٔ٪ أَبَِوا  َٓ ا٢َ  َٗ َٓاِنُظِس بٔاهَّللٔ  ا٢َ  َٗ ًَلَي ٣َالٔي  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ أََرأَیَِ  إِٔ٪ ًُٔسَی  َ٘ َٓ  ٢َ ٥َ

َٓإِٔ٪  ات١ِٔ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ًَلَيَّ  إِٔ٪ أَبَِوا  َٓ ا٢َ  َٗ َٓاِنُظِس بٔاهَّللٔ  ا٢َ  َٗ ًَلَيَّ  إِٔ٪ أَبَِوا  َٓ ا٢َ  َٗ فٔي  َٓاِنُظِس بٔاهَّللٔ  َٓ َت٠َِ   َٗ َِٟح٨َّٔة َوإِٔ٪  َٓفٔي ا ُٗت٠َِٔ  

 ا٨َّٟارٔ 

ئدد افغری، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا   ت
قہ
ہبیتق، ثیل، انب اہد، رمعف نب 

ا امؽ ےنیل ےک فاےطس آاجےئ وت ھجم وک ای رکان افر اس ےن رعض ای ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارگ وکیئ صخش ملظ ےس ریم

ہاےیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس صخش وک دخا یک مسق دانی ہاےیہ۔ اس ےن اہک ارگ فہ صخش ہی ابت ہن امےن وت ای رکان 

۔ اس ےن رھپ رعض ای ارگ فہ بج یھب ہن ہاےیہ؟ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس وک دفابرہ اہلل یک مسق دانی ہاےیہ

 ےئگ وت مت 

ے

امےن وت ای رکان ہاےیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایسی وصرت ںیم اس صخش ےس گنج رکف ارگ مت لتق رک دیئ

 تنج ںیم دالخ وہ اجؤ ےگ افر ارگ فہ )اظمل( امرا ایگ وت فہ دفزخ ںیم اجےئ اگ۔



 

 

ئدد افغری، اوبرہریہ ہبیتق، ثیل، انب :  رافی  ت
قہ
 اہد، رمعف نب 

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ارگ وکیئ صخش امؽ گوےنٹ گل اجےئ وت ای ای اجےئ؟

     385    ثحسی                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ًبساٟح٥ٜ، طٌیب ب٩ ٟیث، ٟیث، اب٩ ہاز، ٗہیس ب٩ ٣رطٖ ُٔاری، ابوہزیزہ :  راوی

 ٩ًَِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ا٠َِّٟیُث  َٗ ِیٔب ب٩ِٔ ا٠َِّٟیٔث  ٌَ ٩ًَِ ُط  ٥َٜٔ َِٟح ِبٔس ا ًَ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ ُس ب٩ُِ  ُٗضَ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ  ٔ َِٟضاز ِیٔس ب٩ِٔ اب٩ِٔ ا

 َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٔلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُجَّل َجاَئ إ ارٔیِّ  َٔ ِِٟٔ ٖٕ ا ا٢َ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ أََرأَیَِ  إِٔ٪ ًُسَٔی ٣ُرَطِّ

ا٢َ  َٗ ًَلَيَّ  إِٔ٪ أَبَِوا  َٓ ا٢َ  َٗ َٓاِنُظِس بٔاهَّللٔ  ا٢َ  َٗ إِٔ٪ أَبَِوا  ًَلَي ٣َالٔي  َٓ ا٢َ  َٗ َٓاِنُظِس بٔاهَّللٔ  ا٢َ  َٗ ًَلَيَّ  إِٔ٪ أَبَِوا  َٓ ا٢َ  َٗ َٓاِنُظِس بٔاهَّللٔ 

َٓفٔي ا٨َّٟارٔ  َت٠َِ   َٗ َِٟح٨َّٔة َوإِٔ٪  َٓفٔي ا ُٗت٠َِٔ   إِٔ٪  َٓ ات١ِٔ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  ًَلَيَّ 

ئدد نب رطمػ افغ  ت
قہ
ری، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم دختم دمحم نب دبعاہلل نب دبعامکحل، بیعش نب ثیل، ثیل، انب اہد، 

 وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر اس ےن رعض ای ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارگ وکیئ ملظ ےس ریما امؽ دفتل

مسق دے دف۔ اس ےن رعض ای ارگ فہ ہن امےن وت ےنیل آےئ وت ھجم وک ای رکان ہاےیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس وک اہلل یک 

 ھجم وک ای رکان ہاےیہ؟ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رھپ اس وک دخا یک مسق دے دف۔ اس ےن اہک ارگ فہ ہی ہن امےن۔ آپ

ہکیط یسک ہنتف ںیم التبم وہےن اک ادنہشی ہن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رھپ مت اس وک ایسی وصرت ںیم اس ےس ڑگھجا رکان ہاےیہ )رشب

 ےئگ وت مت تنج ںیم دالخ وہ اجؤ ےگ افر ارگ فہ صخش لتق وہایگ وت فہ دفزخ ردیس وہاگ ۔

ے

 وہ( افر ایسی وصرت ںیم ارگ مت لتق رک دیئ

ئدد نب رطمػ افغری، اوبرہری :  رافی  ت
قہ
 ہدمحم نب دبعاہلل نب دبعامکحل، بیعش نب ثیل، ثیل، انب اہد، 

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

  

 ارگ وکیئ اےنپ امؽ ےک دافع ںیم امرا اجےئ

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ارگ وکیئ اےنپ امؽ ےک دافع ںیم امرا اجےئ

     386    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبسا اًلي، خاٟس، حات٥، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز :  راوی



 

 

 ٩ًَِ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر   ٩ًَِ ث٨ََا َحات٥ْٔ  َٗا٢َ َحسَّ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ِبٔس اِْلَ ًَ ُس ب٩ُِ  ا٢َ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ٤ِزٕو  ًَ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ  

ُ  َرُسو ٌِ ُضَو َطضٔیْس َس٤ٔ َٓ ت١َٔ  ُ٘ َٓ اَت١َ زُوَ٪ ٣َأٟطٔ  َٗ و٢ُ ٩ِ٣َ  ُ٘ ٥َ َش ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   ٢َ اهَّللٔ َػل

 و  دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، احمت، رمعف نب دانیر، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای

 ےک فاےطس ڑلے وت فہ دیہش ےہ صخش اانپ امؽ دفتل اچبےن

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، احمت، رمعف نب دانیر، دبعاہلل نب رمع :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اجےئارگ وکیئ اےنپ امؽ ےک دافع ںیم امرا 

     387    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ بزیٍ، برش ب٩ ٣ٔـ١، ابویو٧ص ٗظیری، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، ًبساهَّلل ب٩ ػٔوا٪ :  راوی

 ١ٔ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا برِٔشُ ب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ بَزٔی ُس ب٩ُِ  ًَبِسٔ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر   ٩ًَِ َظیِرٔیِّ  ُ٘ ِٟ ٩ًَِ أَبٔي یُو٧َُص ا

 ُ٘ ٥َ َش ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٤ِزٕو  ًَ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ َواَ٪  ِٔ ت١َٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ َػ ُ٘ َٓ اَت١َ زُوَ٪ ٣َأٟطٔ  َٗ و٢ُ ٩ِ٣َ 

ُضَو َطضٔیْس  َٓ 

 نب دبعاہلل نب زبعی، رشب نب لضفم، اوبویسن ،یریی، رمعف نب دانیر، دبعاہلل نب وفصاؿ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل دمحم

 ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و صخش اانپ امؽ دفتل اچبےن ےک فاےطس گنج رکے وت فہ دیہش ےہ۔

 ویسن ،یریی، رمعف نب دانیر، دبعاہلل نب وفصاؿدمحم نب دبعاہلل نب زبعی، رشب نب لضفم، اوب :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ارگ وکیئ اےنپ امؽ ےک دافع ںیم امرا اجےئ

     388    یثحس                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبیساهَّلل ب٩ ٓـاٟة ب٩ ابزاہی٥ ٧یشابوری، ًبساهَّلل، سٌیس، ابواسوز ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤، ًَک٣ة، ًبساهَّلل ب٩  :  راوی

 ٤ًزو ب٩ ًاؾ

ا٢َ َحسَّ  َٗ ِبُس اهَّللٔ  ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ََٟة ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ ا٨َِّٟیَشابُورٔیُّ  ا ـَ َٓ ٔ أَِخبََرنٔي ًُبَِیُس اهَّللٔ ب٩ُِ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا أَبُو اِْلَِسَوز َٗ ٌٔیْس  ث٨ََا َس



 

 

َّي أؾ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌَ ِٟ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا ًَ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ٣ََة  ٩ًَِ ًَِٔکٔ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ُس ب٩ُِ  ا٢َ ٩ِ٣َ  ٣َُح٤َّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اهَّللُ 

٠َُط ا َٓ  َِٟح٨َّةُ ُٗت١َٔ زُوَ٪ ٣َأٟطٔ ٣َِو٠ُو٣ّا 

، دبعاہلل نب رمعف نب اعص ےس رفاتی ےہ 

 

 نب اربامیہ اسینوبری، دبع اہلل، دیعس، اوباوسد دمحم نب دبعارلنمح، رکعمة

 

دیبع اہلل نب اضفَة

ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  و صخش اانپ امؽ دفتل اچبےن ےک فاےطس ملظ ےس امرا اجےئ وت اس ےک فاےطس تنج 

 ۔ےہ

، دبعاہلل نب رمعف نب اعص :  رافی

 

 نب اربامیہ اسینوبری، دبعاہلل، دیعس، اوباوسد دمحم نب دبعارلنمح، رکعمة

 

 دیبعاہلل نب اضفَة

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

  امؽ ےک دافع ںیم امرا اجےئارگ وکیئ اےنپ

     389    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 جٌرف ب٩ ٣ح٤س ب٩ ہذی١، ًاػ٥ ب٩ یوسٕ، سٌیر ب٩ خ٤ص، ًبساهَّلل ب٩ حش٩، ًَک٣ة، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًزو :  راوی

ث٨ََا ا٢َ َحسَّ َٗ ُِٟضَذی١ِٔ  رَفُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّسٔ ب٩ِٔ ا ٌِ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  أَِخبََر٧َا َج  ٩ًَِ ِٟد٤ِٔٔص  یِرُ ب٩ُِ ا ٌَ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ  َٕ ًَأػ٥ُ ب٩ُِ یُوُس

 ٥َ ٩ِ٣َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٤ِزٕو  ًَ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٣ََة  ٩ًَِ ًَِٔکٔ َِٟحَش٩ٔ  ُضَو َطضٔیْس  ا َٓ  ُٗت١َٔ زُوَ٪ ٣َأٟطٔ 

، دبعاہلل نب رمعف ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص رفعج نب

 

 دمحم نب یذلی، اعمص نب ویفس، ریعس نب ،سم، دبعاہلل نب نسح، رکعمة

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  و صخش اانپ امؽ دفتل اچبےن ےک فاےطس امرا اجےئ فہ دیہش ےہ

، دبعاہلل نب رمعفرفعج نب دمحم نب یذلی، اعمص نب ویفس، ریعس نب ،سم، دبع :  رافی

 

 اہلل نب نسح، رکعمة

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ارگ وکیئ اےنپ امؽ ےک دافع ںیم امرا اجےئ

     390    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلي، یحٌي ب٩ سٌیس، سٔیا٪، ًبساهَّلل ب٩ حش٩، ابزاہی٥ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ك٠حہ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ِبُس اهَّللٔ ًَ ثَىٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ٩ًَِ إٔبِ أَِخبََر٧َا  َزاصٔی٥َ ب٩ِٔ  ب٩ُِ َحَش٩ٕ 

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ُث  ٤ًَِزٕو یَُحسِّ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ  ًَ  ٍَ َّطُ َس٤ٔ ٔس ب٩ِٔ ك٠ََِحَة أ٧َ ٕٙٓ ٣َُح٤َّ ٔ َح یِر َِ ا٢َ ٩ِ٣َ أُرٔیَس ٣َاُٟطُ بٔ َٗ  



 

 

 ٌَ َواُب َحٔسیُث ُس ُضَو َطضٔیْس صََذا َخَلأْ َواٟؼَّ َٓ ت١َٔ  ُ٘ َٓ اَت١َ  َ٘ ِٟد٤ِٔٔص َٓ ٔ ب٩ِٔ ا  یِر

رمعف نب یلع، ییحی نب دیعس، ایفسؿ، دبعاہلل نب نسح، اربامیہ نب دمحم نب ہحلط، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل 

اک امکل  ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج یسک صخش اک امؽ دفتل وکیئ صخش ابقح رطہقی ےس احلص رکان ہاےہ افر فہ صخش )ینعی امؽ

امؽ یک افحتظ ےک ےیل( امرا اجےئ وت فہ دیہش ےہ۔ رضحت اامؾ اسنیئ ےن رفامای اس رفاتی ںیم یطلغ وہیئ ےہ افر کیھٹ یلہپ رفاتی 

 ےہ۔

 رمعف نب یلع، ییحی نب دیعس، ایفسؿ، دبعاہلل نب نسح، اربامیہ نب دمحم نب ہحلط، دبعاہلل نب رمع :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ارگ وکیئ اےنپ امؽ ےک دافع ںیم امرا اجےئ

     391    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  :  راوی

ا٢َ َحسَّ  َٗ  ٪َ ٔس ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َِٟحَش٩ٔ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ اؤیَُة ب٩ُِ صَٔظا٦ٕ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ  َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٤ًَِزٕو  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ُٗت١َٔ زُوَ٪ ٣َ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ ك٠ََِحَة  ُضَو َطضٔیْس   َٓ  أٟطٔ 

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔

  :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ارگ وکیئ اےنپ امؽ ےک دافع ںیم امرا اجےئ

     392    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥ و ٗتیبہ، سٔیا٪، زہزی، ك٠حہ ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ًوٖ، سٌیس ب٩ زیس :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ا َا أ٧ََِبأ٧ََا ُس َٗ  َٙ ُى ِٔلِٔسَح ِٔ ُٗتَِیَبُة َوا٠َّٟ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َو ِبٔس اهَّللٔأَِخبََر٧َا إِٔسَح ًَ ٩ًَِ  ك٠ََِحَة ب٩ِٔ   ٕٖ ِو ًَ  ب٩ِٔ 

ُضَو َطضٔیْس  َٓ ُٗت١َٔ زُوَ٪ ٣َأٟطٔ  ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٌٔیٔس ب٩ِٔ َزیِٕس   َس

ہل ااحسؼ نب اربامیہ ف ہبیتق، ایفسؿ، زرہی، ہحلط نب دبعاہلل نب وعػ، دیعس نب زدی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآ



 

 

 فملس ےن اراشد رفامای  و صخش اانپ امؽ اچبےن )ینعی امؽ دفتل ےک ظفحت( ںیم دیہش وہایگ وت فہ صخش دیہش ےہ۔

 اقحس نب اربامیہ ف ہبیتق، ایفسؿ، زرہی، ہحلط نب دبعاہلل نب وعػ، دیعس نب زدی :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ارگ وکیئ اےنپ امؽ ےک دافع ںیم امرا اجےئ

     393    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ًبسة، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، زہزی، ك٠حہ ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ًوٖ، سٌیس ب٩ زیس :  راوی

 ٔ ٩ًَِ ك٠ََِحَة أَِخبََر٧َا إ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   َٙ ُس ب٩ُِ إِٔسَح ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبَسةُ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٖٕ ِسَح ِو ًَ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ  ب٩ِٔ 

اَت١َ زُوَ٪  َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٌٔیٔس ب٩ِٔ َزیِٕس  ُضَو َطضٔیْس  ٩ًَِ َس َٓ  ٣َأٟطٔ 

ااحسؼ نب اربامیہ، دبعة، دمحم نب ااحسؼ ، زرہی، ہحلط نب دبعاہلل نب وعػ، دیعس نب زدی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس ےن رفامای  و صخش اانپ امؽ)یک افحتظ( ےک ےیل ڑلے وت فہ دیہش ےہ۔

 اقحس، زرہی، ہحلط نب دبعاہلل نب وعػ، دیعس نب زدی اقحس نب اربامیہ، دبعة، دمحم نب :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ارگ وکیئ اےنپ امؽ ےک دافع ںیم امرا اجےئ

     394    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ نص، ٣و١٣، سٔیا٪، ٤٘٠ًة ب٩ ٣زثس، س٠امی٪ ب٩ بزیسة :  راوی

 ٪َ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ٤ََة ب٩ِٔ ٣َزِثَٕس  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس  ١ُ َّ٣ َْ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ َنِصٕ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ب٩ِٔ بَُزیَِسَة 

ُضَو َطضٔیْس  َرُسو٢ُ  َٓ ُٗت١َٔ زُوَ٪ ٣َأٟطٔ   ٥َ ٩ِ٣َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   اهَّللٔ َػل

 نب رمدث، امیلسؿ نب ربدیة ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای 

 

مة
علق
ادمح نب رصن، وملم، ایفسؿ، 

 ےہ۔  و صخش اانپ امؽ ےک ےیل لتق رک دای اجےئ وت فہ دیہش

 نب رمدث، امیلسؿ نب ربدیة :  رافی

 

مة
علق
 ادمح نب رصن، وملم، ایفسؿ، 

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب



 

 

 ارگ وکیئ اےنپ امؽ ےک دافع ںیم امرا اجےئ

     395    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، ٤٘٠ًة، ابو جٌرف :  راوی

٩ًَِ أَ  ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ا٢َ  َٗ رَفٕ  ٌِ  بٔي َج

 َْ ٤ُ ِٟ ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحٔسیُث ا ا٢َ أَبُو  َٗ ُضَو َطضٔیْس  َٓ ُٗت١َٔ زُوَ٪ ٣َِو٤َ٠َتٔطٔ   ٥َ ٩ِ٣َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َواُب َحٔسیُث َػل ١ٔ َخَلأْ َواٟؼَّ َّ٣

ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ 

، اوب رفعج ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی

 

مة
علق
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و صخش ملظ  دمحم نب ینثم، دبعارلنمح، ایفسؿ، 

ےس امرا )لتق ای( اجےئ وت فہ دیہش ےہ۔ اامؾ اسنیئ ےن رفامای ہی رفاتی درتس ےہ افر یلہپ رفاتی سج وک رافی وملم ےن رفاتی ای 

 ےہ اطخء ےہ۔

، اوب رفعج :  رافی

 

مة
علق
 دمحم نب ینثم، دبعارلنمح، ایفسؿ، 

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

  

  و صخش الہ ف ایعؽ یک افحتظ ںیم امرا اجےئ فہ یھب دیہش ےہ

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

  و صخش الہ ف ایعؽ یک افحتظ ںیم امرا اجےئ فہ یھب دیہش ےہ

     396    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٤ًزو ب٩ ًلي، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، وہ اپ٨ے واٟس سے، ابوًبیسة ب٩ ٣ح٤س، ك٠حہ ب٩ ًبساهَّلل ب٩  :  راوی

 ًوٖ، سٌیس ب٩ زیس

 ٔ ث٨ََا إ ا٢َ َحسَّ َٗ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٩ًَِ أَبٔي ًُبَِیَسَة ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٕس  ٌِ بَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس

٠ًََِیطٔ َوَس  َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٌٔیٔس ب٩ِٔ َزیِٕس  ٩ًَِ َس  ٕٖ ِو ًَ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ ٩ًَِ ك٠ََِحَة ب٩ِٔ  ٕس  اَت١َ زُوَ٪ ٣َأٟطٔ ٣َُح٤َّ َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ َّ٠

ُضَو َطضٔیْس َو٩ِ٣َ  َٓ ت١َٔ  ُ٘ ُضَو َطضٔیْس  َٓ َٓ اَت١َ زُوَ٪ أَص٠ِٔطٔ  َٗ ُضَو َطضٔیْس َو٩ِ٣َ  َٓ اَت١َ زُوَ٪ َز٣ٔطٔ  َٗ 

رمعف نب یلع، دبعارلنمح نب دہمی، اربامیہ نب دعس، فہ اےنپ فادل ےس، اوبدیبعة نب دمحم، ہحلط نب دبعاہلل نب وعػ، دیعس نب زدی ےس 

اشد رفامای  و صخش اےنپ امؽ ےک فاےطس ڑلے رھپ فہ )امؽ فاجؿ یک افحتظ رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ار



 

 

رکےت رکےت( لتق رک دای اجےئ وت فہ دیہش ےہ ایس رطہقی ےس  و صخش اینپ اجؿ اچبےن ےک فاےطس امرا اجےئ فہ دیہش ےہ افر  و صخش 

 اےنپ الہ ف ایعؽ ےک فاےطس ڑلے وت یھب دیہش ےہ۔

 نب دہمی، اربامیہ نب دعس، فہ اےنپ فادل ےس، اوبدیبعة نب دمحم، ہحلط نب دبعاہلل نب وعػ، دیعس نب رمعف نب یلع، دبعارلنمح :  رافی

 زدی

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

  

 دیہش ےہ و صخش اانپ دنی اچبےت ینعی دنی یک افحتظ رک ےت وہےئ امرا اجےئ فہ صخش 

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

  و صخش اانپ دنی اچبےت ینعی دنی یک افحتظ رک ےت وہےئ امرا اجےئ فہ صخش دیہش ےہ

     397    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

طَّم، ابزاہی٥، وہ اپ٨ے واٟس سے، ٣ح٤س ب٩ رآٍ و ٣ح٤س ب٩ اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، س٠امی٪، شٌىي اب٩ زاؤز ہا :  راوی

 ابوًبیسة ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٤ًار ب٩ یارس، ك٠حہ ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ًوٖ، سٌیس ب٩ زیس

ىٔي اب٩َِ  ٌِ ُ٪ َش ث٨ََا ُس٠َامِیَ ا َا َحسَّ َٗ ٌٔی١َ ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  ُس ب٩ُِ إِٔس٤َ ٍٕ َو٣َُح٤َّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ا٢َ حَ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ َِٟضأطَّٔمَّ  ث٨ََا َزاُوَز ا سَّ

ِبٔس اهَّللٔ بِ  ًَ ٩ًَِ ك٠ََِحَة ب٩ِٔ  ارٔ ب٩ِٔ َیارٔسٕ  َّ٤ًَ ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔي ًُبَِیَسَة ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ا٢َ إٔبَِزاصٔی٥ُ  َٗ ٌٔیٔس ب٩ِٔ َزیِٕس  ٩ًَِ َس  ٕٖ ِو ًَ  ٩ٔ

 ٔ ُٗت١َٔ زُوَ٪ ٣َاٟ  ٥َ ٩ِ٣َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ُٗت١َٔ َٗ ُضَو َطضٔیْس َو٩ِ٣َ  َٓ ُٗت١َٔ زُوَ٪ أَص٠ِٔطٔ  ُضَو َطضٔیْس َو٩ِ٣َ  َٓ طٔ 

ُضَو َطضٔیْس  َٓ ُٗت١َٔ زُوَ٪ َز٣ٔطٔ  ُضَو َطضٔیْس َو٩ِ٣َ  َٓ  زُوَ٪ زٔی٨ٔطٔ 

دمحم نب امعر نب ایرس، ہحلط  دمحم نب راعف ف دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ، امیلسؿ، ینعی انب داؤد اہیمش، اربامیہ، فہ اےنپ فادل ےس، اوبدیبعة نب

نب دبعاہلل نب وعػ، دیعس نب زدی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و صخش اےنپ امؽ ےک 

تظ( فاےطس )ینعی امؽ یک افحتظ رکےت رکےت( لتق رک دای اجےئ وت فہ دیہش ےہ  و صخش اےنپ ابؽ وچبں ینعی اےنپ الہ فایعؽ)یک افح

ےک ےیل لتق رک دای اجےئ فہ دیہش ےہ افر  و صخش اےنپ دنی ےک ےیل امرا اجےئ فہ دیہش ےہ افر  و اینپ اجؿ )اچبےن( ےک ےیل لتق رک 

 دای اجےئ وت فہ دیہش ےہ۔

دیبعة نب دمحم نب امعر نب دمحم نب راعف ف دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ، امیلسؿ، ینعی انب داؤد اہیمش، اربامیہ، فہ اےنپ فادل ےس، اوب :  رافی

 ایرس، ہحلط نب دبعاہلل نب وعػ، دیعس نب زدی

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



 

 

  

  و صخش ملظ دفر رکےن ےک فاےطس گنج رکے؟

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

  گنج رکے؟ و صخش ملظ دفر رکےن ےک فاےطس

     398    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗاس٥ ب٩ زَکیا ب٩ زی٨ار، سٌیس ب٩ ٤ًزو ا اطٌثي، ًبرش، ٣رطٖ، سوازة ب٩ ابوجٌس، ابوجٌرف :  راوی

٤ِزٕو  ًَ ٌٔیُس ب٩ُِ  ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ یَّا ب٩ِٔ زٔی٨َإر  أس٥ُ ب٩ُِ َزََکٔ َ٘ ِٟ ث٨ََاأَِخبََر٧َا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ثٔيُّ  ٌَ ٩ًَِ َسَواَزَة ب٩ِٔ  اِْلَِط  ٕٖ ٩ًَِ ٣ُرَطِّ ِبثَْر  ًَ

َّي ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٪ٕ ٨ُِ  َجأّٟشا ٨ًَِٔس ُسَویِٔس ب٩ِٔ ٣ُرَقِّ ُٛ ا٢َ  َٗ رَفٕ  ٌِ ٩ًَِ أَبٔي َج ٔس  ٌِ َِٟح ُٗت١َٔ  أَبٔي ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ  ًَ اهَّللُ 

ُضَو َطضٔیْس زُوَ٪ ٣َِو٤َ٠َتٔ  َٓ  طٔ 

ر ، رطمػ، وسادة نب اوبدعج، اوبرفعج ےس رفاتی ےہ ہک رضحت وسدی نب رقمؿ 

 

 ش
عت

ی، 

 

عب

 

ص

اقمس نب زرکای نب دانیر، دیعس نب رمعف اال

 اس ےک اپس اھٹیب وہا اھت اوہنں ےن اہک ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و ملظ ےس لتق رک دای فہ دیہش ےہ )ینعی

 رپ ملظ وکیئ رکے افر فہ ملظ دفر رکےت رکےت اجؿ دے دے وت فہ دیہش ےک مکح ںیم ےہ(۔

ر ، رطمػ، وسادة نب اوبدعج، اوبرفعج :  رافی

 

 ش
عت

ی، 

 

عب

 

ص

 اقمس نب زرکای نب دانیر، دیعس نب رمعف اال

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

  

  و وکیئ ولتار اکنؽ رک الچ ان رشفع رکے اس ےس قلعتم

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

  و وکیئ ولتار اکنؽ رک الچ ان رشفع رکے اس ےس قلعتم

     399    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ـ١ ب٩ ٣وسي، ٤ٌ٣ز، اب٩ كا :  راوی  ؤض، وہ اپ٨ے واٟس سے، اب٩ زبیراسحٙ ب٩ ابزاہی٥،ٓ 

 ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ كَاُوٕض  ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ا٢َ َحسَّ َٗ ١ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي  ـِ َٔ ِٟ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ا َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا إِٔسَح  ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ اٟزُّبَیِر ٩ِ أَبٔیطٔ 

ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ََٓس٣ُُط صََسْر َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ُط  ٌَ طُ ث٥َُّ َوَؿ َٔ  َطَضَز َسِی

ااحسؼ نب اربامیہ، لضف نب ومیس، رمعم، انب ساؤس، فہ اےنپ فادل ےس، انب زریب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 



 

 

 اضعئ( ےہ )ینعی ایسی وصرت فملس ےن اراشد رفامای  و صخش ایمؿ ےس ولتار اکنےل رھپ اس وک گووگں رپ الچےئ وت اس اک وخؿ دہر )ینعی

 ںیم وکیئ صخش اس وک لتق رک دے وت دتی ای اصقص ھچک الوگ ںیہن وہاگ ۔

 اقحس نب اربامیہ، لضف نب ومیس، رمعم، انب ساؤس، فہ اےنپ فادل ےس، انب زریب :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

  و وکیئ ولتار اکنؽ رک الچ ان رشفع رکے اس ےس قلعتم

     400    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  :  راوی

ٚٔ بَٔضَذا اِِلِٔس٨َ  ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  طُ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٌِ َٓ ٥ِ َیزِ َٟ ٔ ٣ِٔث٠َطُ َو  از

 دحثی اک وہفمؾ اسقب ےک اطمقب ےہ۔

  :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

  و وکیئ ولتار اکنؽ رک الچ ان رشفع رکے اس ےس قلعتم

     401    حسیث                               س سو٦ج٠  :  ج٠س

 ابو زاؤز، ابو ًاػ٥، اب٩ جزیخ، اب٩ كاؤض، وہ اپ٨ے واٟس سے، اب٩ زبیر :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ اٟزُّ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ كَاُوٕض  ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ًَأػ٥ٕ  ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ٔ أَِخبََر٧َا أَبُو َزاُوَز  ََلَح ث٥َُّ  بَیِر ٍَ اٟشِّ َٓ ا٢َ ٩ِ٣َ َر َٗ

ََٓس٣ُُط َصَسْر  طُ  ٌَ  َوَؿ

 اوب داؤد، اوب اعمص، انب رججی، انب ساؤس، فہ اےنپ فادل ےس، انب زریب ےن رفامای  و صخش ایھتہر ااھٹےئ رھپ ولتار الچےئ وت اس اک وخؿ

 دہر )ینعی اضعئ( ےہ۔

 فہ اےنپ فادل ےس، انب زریباوب داؤد، اوب اعمص، انب رججی، انب ساؤس،  :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

  و وکیئ ولتار اکنؽ رک الچ ان رشفع رکے اس ےس قلعتم



 

 

     402    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ رسح، اب٩ وہب، ٣اٟک و ًبساهَّلل ب٩ ٤ًزو اسا٣ة ب٩ زیس و یو٧ص ب٩ یزیس، ٧آٍ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ِبُس اهَّللٔ بِ  ًَ ا٢َ أَِخبََرنٔي ٣َأْٟک َو َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ َوصِٕب  َٗ حٔ  ِ ٤ِزٔو ب٩ِٔ اُٟسَّ ًَ ُ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ  َسا٣َُة ب٩ُِ َزیِٕس َویُو٧ُُص ٩ُ ٤ًََُز َوأ

 َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ًَ  ٩ًَِ ا أَِخبََرص٥ُِ  ٌّ ٔ ٠َِیَص ٨٣َّٔاب٩ُِ َیزٔیَس أَ٪َّ ٧َآ َٓ ََلَح  ٠َِی٨َا اٟشِّ ًَ  ا٢َ ٩ِ٣َ َح١َ٤َ 

 نب زدی ف ویسن نب زیدی، انعف، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ  ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، امکل ف دبعاہلل نب

 

رمعف ااسمة

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و صخش امہرے افرپ ایھتہر ااھٹےئ فہ امہرے ںیم ےس ںیہن ےہ )بلطم ہی ےہ ہک 

 املسمؿ رپ ایھتہر ااھٹےن فاال صخش دارئہ االسؾ ےس اخرج وہاگ ۔

 نب زدی ف ویسن نب زیدی، انعف، دبعاہلل نب رمع :  رافی

 

 ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، امکل ف دبعاہلل نب رمعف ااسمة

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ان رشفع رکے اس ےس قلعتم  و وکیئ ولتار اکنؽ رک الچ

     403    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

بساٟززاٚ، ثوری، وہ اپ٨ے واٟس سے، اب٩ ابو ن٥ٌ، ابو سٌیس خسری :  راوی  ٣ح٤وز ب٩ ُیَل٪،ً 

ا٢َ أ٧َِبَ  َٗ  ٔٚ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس أَِخبََر٧َا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َُِیََلَ٪  ٩ًَِ أَبٔي َس  ٥ٕ ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي نُ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِورٔیُّ 
أ٧ََا اٟثَّ

َِٟی٩ٔ٤َ بُٔذَصِیَبٕة فٔي تُزِ  ٥َ َوصَُو بٔا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٔلَي ا٨َّٟٔييِّ َػل ًَلٔيٌّ إ َث  ٌَ ا٢َ َب َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  َٔ ب٩ِٔ َحابٕٔص ا َش٤ََضا بَیَِن اِْلَِِقَ َ٘ َٓ بَتَٔضا 

 ِٟ ِٟ ا ٤ََة ب٩ِٔ ًََُلثََة ا َ٘ ٠ِ ًَ زَارٔیِّ َوبَیَِن  َٔ ِٟ ٍٕ َوبَیَِن ًَُیِی٨ََة ب٩ِٔ بَِسٕر ا ٕب َوبَیَِن َح٨َِولٔيِّ ث٥َُّ أََحسٔ بَىٔي ٣َُحأط ا٣ٔزٔیِّ ث٥َُّ أََحسٔ بَىٔي ّلَٔکَ ٌَ

یِْع  َبِ  ُِقَ ـٔ َِ َٓ ا٢َ  َٗ ائٔيِّ ث٥َُّ أََحٔس بَىٔي ٧َِبَضاَ٪ 
َِٟدِی١ٔ اٟلَّ ا٢َ َزیِٔس ا َ٘ َٓ ٔلي َػ٨َازٔیَس أَص١ِٔ ٧َِحٕس َویََس٨ًَُا  ٌِ اُٟوا شُ َٗ َواِْلَِنَؼاُر َو

َٚ اٟزَّأِٔض  ثَّ ا٠ِِّٟحَیةٔ ٣َِح٠ُو َٛ َِٟوِج٨ََتیِٔن  ِی٨َیِٔن ٧َاتَٔئ ا ٌَ ِٟ َب١َ َرُج١ْ َُائَٔز ا ِٗ
َ أ َٓ ُُٔض٥ِ  َّٟ َ ٤ََّا أََتأ ا٢َ ٩ِ٣َ إ٧ٔ َٗ ٙٔ اهَّللَ  ُس اتَّ ا٢َ یَا ٣َُح٤َّ َ٘ َٓ  

َٓ یُلٔ  ِت٠َطُ  َٗ ِو٦ٔ  َ٘ ِٟ ََٓشأ٢ََ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا ًَلَي أَص١ِٔ اِْلَِرٔق َو َا َتأ٨٣َُِونٔي  ًََؼِیُتُط أََیأ٨٣َُِىٔي  ا٢َ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ ٍِ اهَّلَل إَٔذا  َٗ َّي  ا َول َّ٤٠َ َٓ ُط  ٌَ ٨َ٤َ

آَ٪  َا یَُحاؤُز َح٨َأجَزص٥ُِ یَ  ِٟرُقِ ُؤَ٪ ا ُجوَ٪ َشرِقَ ِو٣ّا یََِخُ َٗ ٔئ َصَذا  ـٔ ُت٠ُوَ٪ ٔؿئِ ِ٘ ٔة َش ِض٥ٔ ٩ِ٣ٔ اٟز٣َّٔیَّ َٚ اٟشَّ ی٩ٔ ٣ُزُو ُٗوَ٪ ٩ِ٣ٔ اٟسِّ ٤ِزُ

 ٕ ًَاز ِت١َ  َٗ ُت٨٠ََُّض٥ِ  ِٗ ُتُض٥ِ َْلَ ِٛ َٟئ٩ِٔ أ٧ََا أَِزَر  أَص١َِ اِِلِٔسََل٦ٔ َویََسًُوَ٪ أَص١َِ اِْلَِوثَأ٪ 

دخری ےس رفاتی ےہ ہک رضحت یلع ےن  کل نمی ےس ومحمد نب الیغؿ، دبعارلزاؼ، وثری، فہ اےنپ فادل ےس، انب اوب معن، اوب دیعس 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم وسان  اجیھ  و ہک یٹم ےک ادنر اھت )بلطم ہی ےہ ہک فہ وسان ایھب کت الیم اھت 



 

 

 افر ہلیبق ینب اجشع ںیم ےس اکی اس یک افصیئ ںیہن وہیئ یھت( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک میسقت رفام دای ارقع نب احسب

مقہ نب العہم اعرمی افر ہلیبق ینب الکب ےک اکی آدیم وک افر رضحت زدی لیخ 
عل
صخش وک افر رضحت ہبنع نب دبر زفاری افر رضحت 

اہلل ہیلع فآہل سایئ افر ہلیبق ینب اھبنیئ ےک اکی صخش وک ہی دھکی رک رقشی افر ااصنر ےک رضحات ہصغ وہ ےئگ افر ےنہک ےگل ہک آپ یلص 

 فملس دجن ےک رضحات وک وت اطعء رفامےت ںیہ افر مہ وک ںیہن دےتی۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم اؿ ےک دگوں وک الم ا وہں

ر ویکہکن فہ ون  ملس ںیہ افر مت وت رپاےن املسمؿ وہ۔ اس دفراؿ اکی آدیم احرض وہا اس یک آںیھکن ادنر وک ںیھت افر اس ےک راسخ

رھبے وہےئ ےھت افر ڈاڑیھ ینھگ یھت افر اس اک رس ڈنما وہا اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دخافدن دقفس یک وکؿ رفامں 

ربداری رکے اگ ارگ ںیم اس یک انرفامین رکفں؟ دخافدن دقفس ےن ھجم وک زنیم فاگوں رپ انیم انبای ےہ افر مت گوگ ھجم رپ اامتعد ںیہن 

اس دفراؿ اکی صخش ےن زگارش یک  و ہک اؿ یہ گووگں ںیم ےس اھت )افر فہ صخش رضحت رمع ےھت( اس ےک لتق رکےن رکےت وہ 

یک۔ سج فتق فہ صخش تشپ ومڑ رک لچ دای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس یک لسن ںیم ےس ھچک گوگ دیپا وہں ےگ  و 

می اؿ ےک  قل ےک ےچین کت ںیہن اجےئ اگ۔ )بلطم ہی ےہ ہک رقآؿ اؿ ےک ہک رقآؿ رکمی یک التفت رک ں ےگ نکیل رقآؿ رک

افرپ یہ افرپ رےہ اگ اس اک ومعمیل اس ا ر یھب ہن وہاگ( فہ گوگ دنی ےس اس رطہقی ےس لکن اجںیئ ےگ ہک سج رطہقی ےس ریت اجونر ںیم 

۔ ایس رطہقی ےس اؿ گووگں ںیم یھب دنی اک ھچک اشنؿ وہاگ ےس لکن اج ا ےہ افر ریت اجونر ےک آر اپر وہ اج ا ےہ اس ںیم ھچک ںیہن رھب ا

فہ گوگ املسمؿ وک لتق )کت( رک ں ےگ افر فہ گوگ تب رپتس گووگں وک وھچڑ د ں ےگ ارگ ںیم اؿ گووگں وک اپؤں وت اؿ وک اس 

یسک اکی صخش وک  رطہقی ےس لتق رک دفں ہک سج رطہقی ےس وقؾ ف اعد ےک گوگ لتق وہےئ )بلطم ہی ےہ ہک اؿ گووگں ںیم ےس

 یھب زدنہ ہن وھچڑفں(۔

 ومحمد نب الیغؿ، دبعارلزاؼ، وثری، فہ اےنپ فادل ےس، انب اوب معن، اوب دیعس دخری :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ار اکنؽ رک الچ ان رشفع رکے اس ےس قلعتم و وکیئ ولت

     404    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، ا ا٤ًع، خیث٤ة، سویس ب٩ ٠ُٔة، ًلي :  راوی

ا٢َ َحسَّ  َٗ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٠ََة  َٔ َُ ٩ًَِ ُسَویِٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ َخِیَث٤ََة  ٤ًَِٔع  ٩ًَِ اِْلَ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس

ِو٦ْ فٔي آٔخٔ اٟز٣ََّأ٪ أَِحَسا َٗ ُد  و٢ُ یََِخُ ُ٘ ٥َ َش ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َضاُئ اِْلَِحََل٦ٔ ًَلٓٔيٕ  َٔ ُث اِْلَِس٨َأ٪ ُس

وُٟو ُ٘ ِض٥ُ َش ُٚ اٟشَّ ٤َا ی٤َِزُ َٛ ی٩ٔ  ُٗوَ٪ ٩ِ٣ٔ اٟسِّ ِٟبَرٔیَّٔة  َا یَُحاؤُز إٔی٤َا٧ُُض٥ِ َح٨َأجَزص٥ُِ َی٤ِزُ ِو٢ٔ ا َٗ  ٔ َٟ٘ٔیُت٤ُوص٥ُِ َ٪ ٩ِ٣ٔ َخیِر إَٔذا  َٓ  ٩ِ٣ٔ اٟز٣َّٔیَّةٔ 



 

 

َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  َت٠َُض٥ِ َیِو٦َ ا َٗ ِت٠َُض٥ِ أَِجْز ٩ِ٤َٟٔ  َٗ إٔ٪َّ  َٓ ُت٠ُوص٥ُِ  ِٗ ا َٓ 

، یلع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمحم نب اشب

 

فلة

 

، وسدی نب ع

 

مة

 

ئب ت

 

خ
ر، دبعارلنمح، ایفسؿ، االشمع، 

ےس ہک ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک آرخ زامہن ںیم ھچک گوگ دیپا وہں ےگ  و ہک ون رمع افر اقمح وہں ےگ فہ گوگ 

رک ں ےگ )ای رماد ہی ےہ ہک فہ گوگ دفرسفں یک ریخ وخایہ یک ابںیت رک ں ےگ( نکیل اؿ ےک  قل ےس  اظرہ ںیم آایت رقآین التفت

اامیؿ ےچین ںیہن ارتے اگ افر فہ گوگ دنی ےس اس رطہقی ےس لکن اجںیئ ےگ سج رطہقی ےس اشنہن ےس ریت آر اپر لکن اج ا ےہ سج 

 ؿ ےک لتق رکےن ںیم ایقتم ےک دؿ ارج فوثاب ےہ۔فتق اؿ گووگں وک دوھکی وت مت اؿ وک لتق رک دف ویکہکن ا

، یلع :  رافی

 

فلة

 

، وسدی نب ع

 

مة

 

ئب ت

 

خ
 دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، ایفسؿ، االشمع، 

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ؽ رک الچ ان رشفع رکے اس ےس قلعتم و وکیئ ولتار اکن

     405    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٤ٌ٣ز بصی جزاني، ابوزاؤز كیاٟسي، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ا ازرٚ ب٩ ٗیص، َشیک ب٩ طہاب :  راوی

ا٢َ  َٗ انٔيُّ  ََِٟحَّ یُّ ا َِٟبِصٔ ٕ ا ٤َز ٌِ ُس ب٩ُِ ٣َ ٚٔ ب٩ِٔ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اِْلَِزَر ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ َیأٟٔسيُّ  ث٨ََا أَبُو َزاُوَز اٟلَّ َحسَّ

٠ًََیِ  َّي اهَّللُ  َِٟقي َرُجَّل ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ا٨َّٟٔييِّ َػل ٨ُِ  أََت٤َىَّي أَِ٪ أَ ُٛ ا٢َ  َٗ یٔک ب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ ََشٔ ِیٕص  َٗ ًَ ٥َ أَِسأَُُٟط  ٩ِ طٔ َوَس٠َّ

َ  َرُسو٢َ اهَّللٔ ٌِ ُط َص١ِ َس٤ٔ َٟ   ُ٠ِ ُ٘ َٓ ٠َ٘ٔیُ  أَبَا بَزَِزَة فٔي َیِو٦ٔ ًٔیٕس فٔي َنرَفٕ ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔطٔ  َٓ َِٟدَوارٔٔد  ٥َ یَِذَُکُ ا
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ   َػل

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّي اهَّللُ  ُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ٥ِ َس٤ٔ ٌَ ا٢َ َن َ٘ َٓ َِٟدَوارَٔد  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا َّي اهَّللُ  ُتَٔي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ِیىٔي أ ٌَ ٥َ بٔأُذُنٔي َوَرأَیُِتطُ بٔ

ا٦َ َرُج١ْ ٣ٔ  َ٘ َٓ ٔم ٩ِ٣َ َوَرائَطُ َطِیّئا  ٌِ ٥ِ ُش َٟ ٩ًَِ ٔط٤َأٟطٔ َو ٩ًَِ َی٤ٔی٨ٔطٔ َو٩ِ٣َ  ًَِلي ٩ِ٣َ 
َ أ َٓ َش٤َطُ  َ٘ َٓ ُس ب٤َٔا٢ٕ  ا٢َ یَا ٣َُح٤َّ َ٘ َٓ ٩ِ َوَرائٔطٔ 

َّي٣َ  َب َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ـٔ َِ َٓ أ٪  ـَ ٠َِیطٔ ثَِوبَأ٪ أَبَِی ًَ  ٔ ز ٌِ ِِٟ٘ٔش٤َٔة َرُج١ْ أَِسَوزُ ٣َِل٤ُو٦ُ اٟظَّ َِٟ  فٔي ا ًََس ّبا  ا  ـَ َُ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ اهَّللُ 

ا٢َ َیَِخُ  َٗ ًَِس٢ُ ٣ٔىِّي ث٥َُّ  ٔسی َرُجَّل صَُو أَ ٌِ ا٢َ َواهَّللٔ  َا َتحُٔسوَ٪ َب َٗ ُؤَ٪ َطٔسیّسا َو أَ٪َّ َصَذا ٨ِ٣ُٔض٥ِ َشرِقَ
َٛ ِو٦ْ  َٗ ُد فٔي آٔخٔ اٟز٣ََّأ٪ 

ٔة ٔسامَیص٥ُِ اٟ ِض٥ُ ٩ِ٣ٔ اٟز٣َّٔیَّ ُٚ اٟشَّ ٤َا ی٤َِزُ َٛ ُٗوَ٪ ٩ِ٣ٔ اِِلِٔسََل٦ٔ  آَ٪  َا یَُحاؤُز َتَزاَٗٔیُض٥ِ ی٤َِزُ ِٟرُقِ َّي ا ُجوَ٪ َحً ُٙ  َا َیزَاُٟوَ٪ یََِخُ ِح٠ٔی تَّ

ص٥ُِ  َد آٔخُ ًَِبس اٟزَّ َیَِخُ ا٢َ أَبُو  َٗ ٔة  َ٘ َِٟد٠ٔی ٙٔ َوا َِٟد٠ِ ُت٠ُوص٥ُِ ص٥ُِ ََشُّ ا ِٗ ا َٓ َٟ٘ٔیُت٤ُوص٥ُِ  َٓإَٔذا  ا٢ٔ  جَّ ٤َِٟٔشیٔح اٟسَّ ٍَ ا ِح٩ٔ٤َ َرح٤َٔطُ اهَّللُ ٣َ

٤َِِٟظُضورٔ  َِٟیَص بَٔذَٟٔک ا یُک ب٩ُِ ٔطَضإب   ََشٔ



 

 

زرؼ نب سیق، رشکی نب اہشب ےس رفاتی ےہ ہک ھجم وک انمت یھت ہک ںیم دمحم نب رمعم رصبی رجاین، اوبداؤد ایطیسل،  ،ند نب ہملس، اال

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک یسک احصیب ےس الماقت رکفں۔ اافتؼ ےس ںیم ےن دیع ےک دؿ رضحت اوبربزہ ایملس 

پ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن روسؽ ےس الماقت یک افر اؿ ےک دنچ اةحب ےک اسھت الماقت یک ںیم ےن اؿ ےس درایتف ای ہک آ

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ھچک وخارج ےک قلعتم ہک  ےہ؟ اوہنں ےن رفامای   اہں۔ ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ادقس ںیم ھچک امؽ آای ےس اےنپ اکؿ ےس ہک  ےہ افر ںیم ےن اینپ آھکن ےس داھکی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فہ امؽ اؿ رضحات وک میسقت رفام دای  و ہک داںیئ اجبن افر ابںیئ اجبن ےھٹیب وہےئ ےھت افر  و گوگ ےھچیپ

 ہیلع فآہل فملس یک رطػ ےھٹیب ےھت اؿ وک ھچک اطعء ںیہن رفامای انچہچن اؿ ںیم ےس اکی صخش ڑھکا وہا افر رعض ای اے دمحم یلص اہلل

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امؽ ااصنػ ےس میسقت ںیہن رفامای فہ اکی اسونےل )ینعی دنگیم( رگن اک صخش اھت ہک سج اک رس ڈنما 

! مت وہا اھت افر فہ دیفس ڑپکے ےنہپ وہےئ اھت ہی ابت نس رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس تہب تخس انراض وہ ےئگ افر رفامای دخا یک مسق

گوگ ریمے دعب ھجم ےس ڑبھ رک یسک دفرسے وک )اس رطہقی ےس( ااصنػ ےس اکؾ ےتیل وہےئ ںیہن دوھکی ےگ۔ رھپ رفامای آرخ دفر 

ںیم ھچک گوگ دیپا وہں ےگ ہی آدیم یھب اؿ ںیم ےس ےہ ہک فہ گوگ رقآؿ رکمی یک التفت رک ں ےگ نکیل رقآؿ رکمی اؿ ےک  قل 

دارئہ االسؾ ےس اس رطہقی ےس اخرج وہں ےگ ہک سج رطہقی ےس ریت اکشر ےس افرغ وہ اج ا ےہ اؿ  ےس ےچین ںیہن ارتے اگ فہ گوگ

ے رںیہ ےگ اہیں کت ہک اؿ ےک ےھچیپ گوگ داجؽ وعلمؿ ےک اسھت 

 

کلی

 

ی
یک اشنین ہی ےہ ہک فہ گوگ رس ڈنمے وہےئ وہں ےگ ہشیمہ 

۔ فہ گوگ دبرتنی گوگ ںیہ افر امتؾ قولخاقت ےس ربے ااسنؿ ںیلکن ےگ۔ سج فتق اؿ گووگں ےس الماقت رکف وت اؿ وک لتق رک ڈاگو

 ںیہ۔

 دمحم نب رمعم رصبی رجاین، اوبداؤد ایطیسل،  ،ند نب ہملس، االزرؼ نب سیق، رشکی نب اہشب :  رافی

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

  

 اناملسمؿ ےس گنج رک

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 املسمؿ ےس گنج رکان

     406    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ابواسحٙ، ٤ًزو ب٩ سٌس، سٌس ب٩ ابي وٗاؾ :  راوی

ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ُس أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٌِ ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  ٌِ ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ َس  َٙ ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٔٚ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ



 

 

ُُٓش  رِفْ َؤسَبابُُط  ُٛ ٤ُِِٟش٥ٔٔ٠  ا٢َ َٗٔتا٢ُ ا َٗ  ٥َ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  إؾ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َّٗ ْٚ ب٩ُِ أَبٔي َو  و

، دبعارلزاؼ، رمعم، اوب ااحسؼ ، رمعف نب دعس، دعس نب ایب فاقص ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل ااحسؼ نب اربامیہ

 فملس ےن اراشد رفامای املسمؿ ےس ڑلان رفک ےہ افر اس وک اگیل دانی قسف ینعی دبرتنی انگہ )افر انگہ ریبکہ( ےہ۔

 اقحس، رمعف نب دعس، دعس نب ایب فاقصاقحس نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رمعم، اوب :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 املسمؿ ےس گنج رکان

     407    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ابواسحٙ، ٤ًزو ب٩ سٌس، سٌس ب٩ ابي وٗاؾاسحٙ ب٩  :  راوی

ا٢َ َس  َٗ  َٙ ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ث٨ََا  َٗا٢َ َحسَّ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ ِبٔس أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَ  ٩ًَِ ُ  أَبَا اِْلَِحَؤؾ  ٌِ ٔ٤

٤ُِِٟش  ا٢َ ٔسَباُب ا َٗ رِفْ اهَّللٔ  ُٛ ْٚ َوَٗٔتاُٟطُ  ُُٓشو  ٥ٔٔ٠ 

دمحم نب اشبر، دبعارلنمح ،ہبعش، اوب ااحسؼ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای املسمؿ ےس ڑلان رفک 

 ےہ افر اس وک اگیل دانی قسف ینعی دبرتنی انگہ )افر انگہ ریبکہ( ےہ۔

 ، رمعم، اوباقحس، رمعف نب دعس، دعس نب ایب فاقصاقحس نب اربامیہ، دبعارلزاؼ :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 املسمؿ ےس گنج رکان

     408    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ابواسحٙ، ٤ًزو ب٩ سٌس، سٌس ب٩ ابي وٗاؾ :  راوی

٩ًَِ أَ   َٙ ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٜٔی٥ٕ  ا٢َ أَِخبََر٧َا َیِحٌَي ب٩ُِ َح َٗ ًَِبسٔ اهَّللٔ   ٩ًَِ بٔي اِْلَِحَؤؾ 

٤ُِِٟش  ا٢َ بَ ٔسَباُب ا َٗ َتُط إ ٔاَّ ٩ِ٣ٔ أَبٔي اِْلَِحَؤؾ  ٌِ َٙ أ٣ََا َس٤ٔ ُط أَبَاُ٪ َیا أَبَا إِٔسَح َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ رِفْ  ُٛ ْٙ َوَٗٔتاُُٟط  ُتُط ٩ِ٣ٔ ٥ٔٔ٠ ِٓٔش ٌِ ١ِ َس٤ٔ

ٔ َوصَُبیَِرةَ   اِْلَِسَوز

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ٰییحی نب میکح، دبعارلنمح نب دہمی،ہبعش، اوب ااحسؼ، اوب االوحص، دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک 



 

 

 ےن اراشد رفامای املسمؿ ےس ڑلان رفک ےہ افر اس وک اگیل دانی قسف ینعی دبرتنی انگہ )افر انگہ ریبکہ( ےہ۔

 اقحس نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رمعم، اوباقحس، رمعف نب دعس، دعس نب ایب فاقص :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 املسمؿ ےس گنج رکان

     409    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ابواسحٙ، ٤ًزو ب٩ سٌس، سٌس ب٩ ابي وٗاؾ :  راوی

ًَبِ أَِخبََر٧َا أَ   ٩ًَِ طٔ أَبٔي اِْلَِحَؤؾ  ِّ٤ًَ  ٩ًَِ أئ  ٩ًَِ أَبٔي اٟزَّرِعَ َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس
َٗا٢َ َحسَّ ٕب  ا٢َ ٔسَباُب ِح٤َُس ب٩ُِ رَحِ َٗ سٔ اهَّللٔ 

رِفْ  ُٛ ْٚ َوَٗٔتاُُٟط  ُُٓشو ٤ُِِٟش٥ٔٔ٠   ا

اتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد ادمح نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، اوب زرعاء، اوب االوحص، دبعاہلل ےس رف

 رفامای املسمؿ ےس ڑلان رفک ےہ افر اس وک اگیل دانی قسف ینعی دبرتنی انگہ )افر انگہ ریبکہ( ےہ۔

 اقحس نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رمعم، اوباقحس، رمعف نب دعس، دعس نب ایب فاقص :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 املسمؿ ےس گنج رکان

     410    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٩ ًبساهَّلل، حرضت ًبساهَّلل ب٩ ٣ح٤وز ب٩ ُیَل٪، وہب ب٩ جزیز، وہ اپ٨ے واٟس سے، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًیر، ًبساٟزح٩٤ ب :  راوی

 ٣شٌوز

 ٔ ٠٤َِٟ ِبَس ا ًَ   ُ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َجزٔیز ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ أَِخبََر٧َا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َُِیََلَ٪   ٩ًَِ ثُُط  ٕ یَُحسِّ ٔک ب٩َِ ٤ًَُیِر

٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ َرُسو ًَِبسٔ اهَّللٔ  رِفْ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ُٛ ْٚ َوَٗٔتاُُٟط  ُُٓشو ٤ُِِٟش٥ٔٔ٠  ا٢َ ٔسَباُب ا َٗ  ٥َ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   ٢َ اهَّللٔ َػل

ومحمد نب الیغؿ، فبہ نب رجری، فہ اےنپ فادل ےس، دبعاکلمل نب ریمع، دبعارلنمح نب دبع اہلل، رضحت دبعاہلل نب دوعسد ےس 

ےن اراشد رفامای املسمؿ وک ربا انہک قسف ےہ )ینعی اس رحتک ےس ااسنؿ افقس ف افرج رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 نب اج ا ےہ( افر اس ےس ڑلان رفک ےہ۔

 ومحمد نب الیغؿ، فبہ نب رجری، فہ اےنپ فادل ےس، دبعاکلمل نب ریمع، دبعارلنمح نب دبعاہلل، رضحت دبعاہلل نب دوعسد :  رافی



 

 

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 املسمؿ ےس گنج رکان

     411    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیَل٪، ابو زاؤز، طٌبہ :  راوی

ا َٗ َ٪ َوُزبَِیّسا أَِخبََر٧َا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َُِیََلَ٪  ُ  ٨ِ٣َُؼوّرا َوُس٠َامِیَ ٌِ ازٕ َس٤ٔ ٠ُُِٗ  َٟٔح٤َّ ا٢َ  َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبُو َزاُوَز  ٢َ َحسَّ

 ِٟ ا٢َ ٔسَباُب ا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ِبٔس اهَّللٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔي َوائ١ٕٔ  ثُوَ٪  رِفْ ٩ِ٣َ  ٤ُِش٥ٔٔ٠ یَُحسِّ ُٛ ْٚ َوَٗٔتاُٟطُ  ُُٓشو

ٜٔىِّي أَتَّض٥ُٔ أَبَا َوائ١ٕٔ  ا٢َ  َا َوَل َٗ  ٪َ ض٥ُٔ ُس٠َامِیَ ض٥ُٔ ُزبَِیّسا أََتتَّ ض٥ُٔ ٨ِ٣َُؼوّرا أََتتَّ ض٥ُٔ أََتتَّ  َتتَّ

ت امیلسؿ افر ومحمد نب الیغؿ، اوب داؤد، ہبعش ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت  ،ند ےس اہک ہک ںیم ےن رضحت وصنمر افر رضح

رضحت زریب ےس فہ بس رضحات لقن رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن رضحت اوبفالئ ےس افر اوہنں ےن رضحت دبعاہلل نب دوعسد ےس 

رفاتی یک ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای املسمؿ وک ربا انہک وسفؼ )دشدی درہج انگہ( ےہ افر اس ےس ڑلان رفک 

 اگل رےہ وہ وصنمر رپ ای زدیبہ رپ ای امیلسؿ رپ اوہنں ےن رفامای ںیہن نکیل ںیم تمہت اگل ا وہں رضحت اوبفالئ رپ ےہ۔ مت سک رپ تمہت

 ہک اوہنں ےن ہی رفاتی رضحت دبعاہلل ےس ینس۔

 ومحمد نب الیغؿ، اوب داؤد، ہبعش :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 املسمؿ ےس گنج رکان

     412    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ُزبَِیٕس  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ َرُسو٢ُ  أَِخبََر٧َا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َُِیََلَ٪  َٗ ا٢َ  َٗ ًَِبسٔ اهَّللٔ   ٩ًَِ أَبٔي َوائ١ٕٔ 

َتُط ٣ٔ  ٌِ ٠ُُِٗ  ْٔلَبٔي َوائ١ٕٔ َس٤ٔ رِفْ  ُٛ ْٚ َوَٗٔتاُُٟط  ُُٓشو ٤ُِِٟش٥ٔٔ٠  ٥َ ٔسَباُب ا
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٥ِ اهَّللٔ َػل ٌَ ا٢َ َن َٗ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ  ٩ِ 

ںیم ےن رضحت اوبفالئ ےس درایتف ای ہک مت ےن ہی رضحت دبعاہلل ےس ہک ؟ رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔ رضحت زدیبہ ےن اہک ہک 

 اوہنں ےن اہک   اہں۔



 

 

  :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 املسمؿ ےس گنج رکان

     413    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  :  راوی

٩ًَِ أَبٔي َوائ١ٕٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ اؤَیُة  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ أَِخبََر٧َا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َُِیََلَ٪  َٗ ا٢َ  َٗ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ  ٩ًَِ  

٠َِیطٔ َو  ًَ َّي اهَّللُ  رِفْ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ُٛ ْٚ َوَٗٔتاُُٟط  ُُٓشو ٤ُِِٟش٥ٔٔ٠  ٥َ ٔسَباُب ا
 َس٠َّ

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔

  :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 املسمؿ ےس گنج رکان

     414    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  :  راوی

ًَِبُس اهَّللٔ ٔسبَ  ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي َوائ١ٕٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َجزٔیْز  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ْٚ َوَٗٔتاُٟطُ أَِخبََر٧َا  ُُٓشو ٤ُِِٟش٥ٔٔ٠  اُب ا

رِفْ  ُٛ 

 رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔

  :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 املسمؿ ےس گنج رکان

     415    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  :  راوی



 

 

٩ًَِ أَ  ََلٔئ  ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا رِفْ َؤسَبابُُط أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ُٛ  ٩ٔ٣ٔ ِْ ٤ُِٟ ا٢َ َٗٔتا٢ُ ا َٗ ًَِبسٔ اهَّللٔ   ٩ًَِ  ٕٙ ٩ًَِ َط٘ٔی ٤ًَِٔع  ٩ًَِ اِْلَ اؤیََة  ٌَ بٔي ٣ُ

 ْٚ  ُُٓشو

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔

  :  رافی

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

  

 ےک ڈنھجے ےک ےچین گنج رکے؟ و صخش رمگایہ 

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

  و صخش رمگایہ ےک ڈنھجے ےک ےچین گنج رکے؟

     416    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 برش ب٩ ہَل٢ ػواٖ، ًبساٟوارث، ایوب، ُیَل٪ ب٩ جزیز، زیاز ب٩ ریاح، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَِخبََر٧َا   ٕ ٩ًَِ َُِیََلَ٪ ب٩ِٔ َجزٔیز ث٨ََا أَیُّوُب  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟوارٔٔث  ًَِبُس ا ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ُٖ ا وَّ ٩ًَِ  برِٔشُ ب٩ُِ صََٔل٢ٕ اٟؼَّ زٔیَازٔ ب٩ِٔ رٔیَإح 

 ًَ ا َد ٩ِ٣ٔ اٟلَّ ٥َ ٩ِ٣َ َخَ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٤َاَت ٣َاَت ٣ٔیَتّة َجاص٠ٔٔیَّّة أَبٔي صَُزیَِزَة  َٓ ًََة  َِٟح٤َا َٚ ا اَر َٓ ةٔ َو

٠َیِ  َٓ ًَِضٔسَصا  ٨٣َٔٔضا َو َا َیفٔي ٟٔٔذی  ِْ أجَزَصا  َا یََتَحاَشي ٩ِ٣ٔ ٣ُ َٓ ُب بَزََّصا َو ًٔي َشرِضٔ ًَلَي أ٣َُّ َد  اَت١َ َو٩ِ٣َ َخَ َٗ َص ٣ٔىِّي َو٩ِ٣َ 

ًََؼ  ٔلَي  ٕة یَِسًُو إ یَّ َِٓ٘ٔت٠َْة َجاص٠ٔٔیَّْة َتِحَ  َرایَٕة ٤ًُِّ ت١َٔ  ُ٘ َٓ ٕة  َؼبٔیَّ ٌَ ٔ ُب ٟ ـَ ِِ ٕة أَِو َش  بٔیَّ

رشب نب الہؽ وصاػ، دبعاگوارث، اویب، الیغؿ نب رجری، زاید نب رایح، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

ےس لکن اجےئ اگل وہ اجےئ رھپ فہ صخش رم اجےئ وت فملس ےن اراشد رفامای  و صخش رفامں ربداری ےس اخرج وہ اجےئ افر فہ امجتع 

فہ اجتیلہ یک ومت رمے اگ افر  و وکیئ ریمی اتم رپ ےلکن کین افر ربے امتؾ وک لتق رکے افر ومنم وک یھب ہن وھچڑے افر سج 

ڑلایئ رکے ای گووگں وک ےس ارقار وہ فہ ارقار ہن رکے وت فہ صخش ھجم ےس وکیئ قلعت ںیہن راتھک افر  و رمگایہ ےک ڈنھجے ےک ےچین 

تیبصع یک رطػ البےئ ای اس اک ہصغ بصعت یک فہج ےس وہ )ہن ہک دخافدن دقفس ےک فاےطس( رھپ لتق ای اجےئ وت اس یک ومت 

 اجتیلہ یک یسیج وہیگ۔

 رشب نب الہؽ وصاػ، دبعاگوارث، اویب، الیغؿ نب رجری، زاید نب رایح، اوبرہریہ :  رافی

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

  



 

 

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

  و صخش رمگایہ ےک ڈنھجے ےک ےچین گنج رکے؟

     417    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بو ٣ح٠ز، ج٨سب ب٩ ًبساهَّلل٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ًبساٟزح٩٤، ٤ًزا٪ ٗلا٪، ٗتازة، ا :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا ٤ًَِٔزاُ٪ ا ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ  ٩ًَِ ي 
٤َُِٟثىَّ ُس ب٩ُِ ا ِبٔس أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَ ٩ًَِ ُج٨ُِسٔب ب٩ِٔ   ٕ ي ٣ِٔح٠َز

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ِ٘ٔت٠َُتطُ  اهَّللٔ  َٓ ٕة  َؼبٔیَّ ٌَ ٔ ُب ٟ ـَ ِِ ّة َوَش ًََؼبٔیَّ ات١ُٔ  َ٘ ٕة شُ یَّ اَت١َ َتِحَ  َرایَٕة ٤ًُِّ َٗ  ٩ِ٣َ

ؤیِّ  َ٘ ِٟ َِٟیَص بٔا اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ٤ًَِٔزاُ٪ ا ا٢َ أَبُو  َٗ ْة   َجاص٠ٔٔیَّ

 ، دنجب نب دبعاہلل 

 

ؤ
ج ل
م

ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دمحم نب ینثم، دبعارلنمح، رمعاؿ اطقؿ، اتقدة، اوب 

اراشد رفامای  و صخش ےب راہ ڈنھجے ےک ےچین )ینعی ادناھ ددنھ ریغب وسےچ ت ےھج ریغ رشیع گنج ےک ےیل( ڑلے اینپ وقؾ ےک 

د ںیم رمعاؿ  و ہک بصعت ےس فہ ہصغ رکے وت اس یک ومت اجتیلہ یک ومت وہیگ۔ رضحت اامؾ اسنیئ ےن رفامای اس رفاتی یک اہک 

 (وکیئ وقی رافی ںیہن ےہ۔ )رمعاؿ ےس رماد رمعاؿ اطقؿ رافی ےہ

 ، دنجب نب دبعاہلل :  رافی

 

ؤ
ج ل
م

 دمحم نب ینثم، دبعارلنمح، رمعاؿ اطقؿ، اتقدة، اوب 

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

  

 ؿ رحاؾ وہاناملسمؿ اک وخ

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 املسمؿ اک وخؿ رحاؾ وہان

     418    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیَل٪، ابو زاؤز، طٌبہ، ٨٣ؼور، ربیٍ، ابوبَک :  راوی

ث٨ََا أَبُو َزا ا٢َ َحسَّ َٗ َة أَِخبََر٧َا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َُِیََلَ٪  ٩ًَِ أَبٔي بََِکَ ُث  ٌٔیًّا یَُحسِّ ُ  رٔبِ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ا٢َ أَِخبََرنٔي ٨ِ٣َُؼوْر  َٗ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ُوَز 

ََلحٔ  ٤ُِِٟش٥ٔٔ٠ بٔاٟشِّ ًَلَي أَخٔیطٔ ا ٤ُِِٟش٥ُٔ٠  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا أََطاَر ا ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  ٖٔ َجَض٨َّ َٗ ًَلَي ُجزُ ُض٤َا  َٓ إٔذَا   َٓ  ٥َ

ا ٓٔیَضا ٌّ ا َج٤ٔی َت٠َُط َخَّ َٗ 

ومحمد نب الیغؿ، اوب داؤد، ہبعش، وصنمر، رعیب، اوبرکب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج 



 

 

دفونں دفزخ ےک انکرے رپ فتق اکی املسمؿ دفرسے املسمؿ رپ ایھتہر ااھٹےئ افر دفرسا یھب اسھت یہ اہھت ااھٹےئ وت دفونں ےک 

ںیہ رھپ سج فتق لتق ای وت دفزخ ںیم رگ اجںیئ ےگ )فاحض رےہ ہک ہی مکح اس وصرت ںیم ےہ ہک سج فتق فہ دفونں ےک دفونں 

اکی دفرسے وک لتق رکےن یک تین ےس ایھتہر ااھٹںیئ( افر ارگ اکی ےن ایھتہر ااھٹای افر دفرسے صخش ےن ایھتہر ںیہن ااھٹای افر 

 دفرسے اک دافع ای وت ایھتہر ااھٹےن فاال )ینعی ڑلایئ ںیم لہپ رکےن فاال( دفزخ ںیم اجےئ اگ۔ اکی ےن

 ومحمد نب الیغؿ، اوب داؤد، ہبعش، وصنمر، رعیب، اوبرکب :  رافی

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

  

  ااحدثی ابمرہکگنج ےک قلعتم :   ابب

 املسمؿ اک وخؿ رحاؾ وہان

     419    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ س٠امی٪، شٌلي، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ربیعي، ابوبَک :  راوی

 ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ لَي  ٌِ ث٨ََا َش ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ا٢َ إَٔذا َح١َ٤َ  أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ َٗ َة  ٩ًَِ أَبٔي بََِکَ ٩ًَِ رٔبِعٓٔيٕ  ٨ِ٣َُؼوٕر 

َت١َ أََحُسص٤َُا ا َٗ إَٔذا  َٓ ٖٔ َجَض٥ََّ٨  ًَلَي ُجزُ ُض٤َا  َٓ ًَلَي اِْلَخٔ  ََلَح أََحُسص٤َُا  ٤ُِِٟش٤َٔ٠أ٪ اٟشِّ ُض٤َا فٔي ا٨َّٟارٔاٟزَُّجََلٔ٪ ا َٓ  ِْلَخَ 

یعیب، اوبرکب ےن رفامای سج فتق دف املسمؿ اکی دفرسے رپ ایھتہر ااھٹںیئ وت دفونں دفزخ ےک ادمح نب امیلسؿ، یلعی، ایفسؿ، وصنمر، ر

انکرے رپ ںیہ رھپ سج فتق اکی ےن دفرسے وک لتق رک دای وت دفونں دفزخ ںیم وہں ےگ )لتق رکےن فاال صخش وت دفزخ ںیم اس 

فہج ےس دفزخ ںیم دالخ وہاگ ہک اس یک تین یھب املسمؿ وک فہج ےس دالخ وہاگ ہک اس ےن اکی املسمؿ اک لتق ای افر وتقمؽ اس 

 لتق رکےن یک یھت نکیل اافتؼ ےس وتقمؽ اک داہن الچ افر اقلت اک فار اکررگ وہایگ(۔

 ادمح نب امیلسؿ، یلعی، ایفسؿ، وصنمر، ریعیب، اوبرکب :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 املسمؿ اک وخؿ رحاؾ وہان

     420    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، یزیس، س٠امی٪ تیَّم، حش٩، ابو٣وسي :  راوی

 ٔ ٌٔی١َ ب٩ِٔ إ ُس ب٩ُِ إِٔس٤َ ٠َِیطٔ أَِخبََرنٔي ٣َُح٤َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ًَِ أَبٔي ٣ُوَسي  َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا َ٪ اٟتَِّیَّٔمِّ  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ٩ًَِ َیزٔیَس   بَِزاصٔی٥َ 

ُض٤َا فٔي ا٨َّٟارٔ ٗٔی١َ یَا  َٓ َت١َ أََحُسص٤َُا َػاحَٔبطُ  َ٘ َٓ ِیض٤َٔا  َٔ ٤ُِِٟش٤َٔ٠أ٪ بَٔشِی ا٢َ إَٔذا َتَواَجَط ا َٗ  ٥َ ٤ََٓا َرُس َوَس٠َّ ات١ُٔ  َ٘ ِٟ و٢َ اهَّللٔ َصَذا ا



 

 

ِت١َ َػاحٔبٔطٔ  َٗ ا٢َ أََراَز  َٗ ُتو٢ٔ  ِ٘ ٤َِٟ  بَا٢ُ ا

دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ، زیدی، امیلسؿ یمیت، نسح، اوبومیس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای 

 یھب ایھتہر دنبفؼ لوتسؽ ہاوق فریغہ( ےل رک اکی دفرسے ےک ربرس راکیر وہ سج فتق دف املسمؿ ولتار ں )ای آج ےک دفر ےک وکیئ

اجںیئ وت دفونں ےک دفونں دفزخ ںیم دالخ وہں ےگ یسک ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! لتق رکےن فاال صخش وت دفزخ ںیم دالخ وہاگ 

دالخ وہاگ ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس )ہی وت   ںیم آ ا ےہ( نکیل  و صخش لتق وہا ےہ وت فہ سک فہج ےس دفزخ ںیم 

یک تین اےنپ اسیھت وک لتق رکےن یک یھت )فاحض رےہ ہک اس ےک دعب آےن فایل رفاتی ںیم ےہ ہک فہ صخش اےنپ اسیھت ےک لتق رپ 

 (رحصی اھت ینعی ہک فہ دلجی ےس اسیھت وک لتق رکان ہااتہ اھت )وخد یہ لتق وہایگ

 اامسلیع نب اربامیہ، زیدی، امیلسؿ یمیت، نسح، اوبومیسدمحم نب  :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 املسمؿ اک وخؿ رحاؾ وہان

     421    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  :  راوی

 ٌٔ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َس َٗ ث٨ََا یَزٔیُس َوصَُو اب٩ُِ َصاُروَ٪  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١َ ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  ُس ب٩ُِ إِٔس٤َ ٩ًَِ أَِخبََرنٔي ٣َُح٤َّ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ یْس 

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل زٔیِّ  ٌَ ُض٤َا  أَبٔي ٣ُوَسي اِْلَِط َٓ َت١َ أََحُسص٤َُا َػاحَٔبُط  َ٘ َٓ ِیض٤َٔا  َٔ ٤ُِِٟش٤َٔ٠أ٪ بَٔشِی ا٢َ إَٔذا َتَواَجَط ا َٗ

 فٔي ا٨َّٟارٔ ٣ِٔث٠َطُ َسَواّئ 

 رتہمج اسقب رفاتی ےک اطمقب ےہ۔

  :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 املسمؿ اک وخؿ رحاؾ وہان

     422    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلي ب٩ ٣ح٤س ب٩ ًلي ٣ؼیصي، خ٠ٕ، زائسة، ہظا٦، حش٩، ابوبَک :  راوی



 

 

ثَ  ا٢َ َحسَّ َٗ یٔصيُّ  ٤ِٟٔؼِّ ًَلٓٔيٕ ا ٔس ب٩ِٔ  ًَلٔيُّ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ أَِخبََر٧َا  َة  ٩ًَِ أَبٔي بََِکَ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ  ٩ًَِ َزائَٔسَة   ْٕ ٨َا َخ٠َ

ِت١َ  َٗ ِیض٤َٔا ل١ُُّ َواحٕٔس ٨ِ٣ُٔض٤َا یُزٔیُس  َٔ ٤ُِِٟش٤َٔ٠أ٪ بَٔشِی ا٢َ إَٔذا َتَواَجَط ا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َٟ  َػل ُض٤َا فٔي ا٨َّٟارٔ ٗٔی١َ  َٓ ُط َیا َػاحٔبٔطٔ 

ِت١ٔ َػاحٔبٔطٔ  َٗ ًَلَي  شّؼا  َُّط لَاَ٪ رَحٔ ا٢َ إ٧ٔ َٗ ُتو٢ٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٤َا بَا٢ُ ا َٓ ات١ُٔ  َ٘ ِٟ  َرُسو٢َ اهَّللٔ صََذا ا

ی، فلخ، زادئة، اشہؾ، نسح، اوبرکب ےس ایس رطہقی ےس رفاتی ےہ ہک اس ںیم اس دقر ااضہف ےہ ہک 

ئص ضی
م

یلع نب دمحم نب یلع 

  ارادہ رےتھک وہں )نکیل اکی لتق وہایگ افر دفرسا ینعی اقلت  چ ایگ(۔دفونں اکی دفرسے ےک لتق رکےن اک

ی، فلخ، زادئة، اشہؾ، نسح، اوبرکب :  رافی

ئص ضی
م

 یلع نب دمحم نب یلع 

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ؿ اک وخؿ رحاؾ وہاناملسم

     423    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلي ب٩ ٣ح٤س ب٩ ًلي ٣ؼیصي، خ٠ٕ، زائسة، ہظا٦، حش٩، ابوبَک :  راوی

ا٢َ َحسَّ  َٗ َِٟد٠ٔی١ُ ب٩ُِ ٤ًََُز ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا َتاَزةُ  َٗ ثَىٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ثَىٔي أَبٔي 

 َٓ ِیض٤َٔا  َٔ ٤ُِِٟش٤َٔ٠أ٪ بَٔشِی َِٟتَقي ا ٥َ إَٔذا ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ َة  ات١ُٔ أَبٔي بََِکَ َ٘ ِٟ ا َٓ َت١َ أََحُسص٤َُا َػاحَٔبطُ  َ٘

ُتو٢ُ فٔي ا٨َّٟارٔ  ِ٘ ٤َ ِٟ  َوا

ی، فلخ، زادئة، اشہؾ، نسح، اوبرکب ےس ایس رطہقی ےس رفاتی ےہ ہک اس ںیم اس دقر ااضہف ےہ ہک یلع

ئص ضی
م

 نب دمحم نب یلع 

 دفونں اکی دفرسے ےک لتق رکےن اک ارادہ رےتھک وہں )نکیل اکی لتق وہایگ افر دفرسا ینعی اقلت  چ ایگ(۔

ی، فلخ، زادئة، اشہؾ، :  رافی

ئص ضی
م

 نسح، اوبرکب یلع نب دمحم نب یلع 

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 املسمؿ اک وخؿ رحاؾ وہان

     424    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 خ٠ٕ، زائسة، ہظا٦، حش٩، ابوبَک ًلي ب٩ ٣ح٤س ب٩ ًلي ٣ؼیصي، :  راوی

َِٟحَش  ٩ًَِ ا ٩ًَِ أَیُّوَب  ٤َْز  ٌِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٣َ َٗ  ٔٚ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ََٟة  ا ـَ َٓ ٩ًَِ أَبٔي أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ِیٕص  َٗ ٕٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اِْلَِح٨َ  ٩ٔ



 

 

َّي اهَّللُ ُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ا٢َ  َٗ َة  َت١َ أََحُسص٤َُا َػاحَٔبُط بََِکَ َ٘ َٓ ِیض٤َٔا  َٔ ٤ُِِٟش٤َٔ٠أ٪ بَٔشِی و٢ُ إَٔذا َتَواَجَط ا ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َش ًَ  

َُّط  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ُتو٢ٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٤َا بَا٢ُ ا َٓ ات١ُٔ  َ٘ ِٟ اُٟوا َیا َرُسو٢َ اهَّللٔ َصَذا ا َٗ ُتو٢ُ فٔي ا٨َّٟارٔ  ِ٘ ٤َِٟ ات١ُٔ َوا َ٘ ِٟ ا َٓ ٔ ِت١َ َػاحٔب َٗ  طٔ أََراَز 

ی، فلخ، زادئة، اشہؾ، نسح، اوبرکب ےس ایس رطہقی ےس رفاتی ےہ ہک اس ںیم اس دقر ااضہف ےہ ہک 

ئص ضی
م

یلع نب دمحم نب یلع 

 دفونں اکی دفرسے ےک لتق رکےن اک ارادہ رےتھک وہں )نکیل اکی لتق وہایگ افر دفرسا ینعی اقلت  چ ایگ(۔

ی، فلخ، زادئة، اشہ :  رافی

ئص ضی
م

 ؾ، نسح، اوبرکبیلع نب دمحم نب یلع 

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 املسمؿ اک وخؿ رحاؾ وہان

     425    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یصي، خ٠ٕ، زائسة، ہظا٦، حش٩، ابوبَکًلي ب٩ ٣ح٤س ب٩ ًلي ٣ؼ :  راوی

٩ًَِ اِْلَحِ  َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا ََلٔئ ب٩ِٔ زٔیَازٕ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أَیُّوَب َویُو٧َُص َوا ازٕ  ٩ًَِ َح٤َّ ِبَسَة  ًَ َة أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أَبٔي بََِکَ ِیٕص  َٗ ٕٔ ب٩ِٔ  ٨َ

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  ُتو٢ُ َٗ ِ٘ ٤َ ِٟ ات١ُٔ َوا َ٘ ِٟ ا َٓ َت١َ أََحُسص٤َُا َػاحَٔبطُ  َ٘ َٓ ِیض٤َٔا  َٔ ٤ُِِٟش٤َٔ٠أ٪ بَٔشِی َِٟتَقي ا ٥َ إَٔذا ا

 فٔي ا٨َّٟارٔ 

ی، فلخ، زادئة، اشہؾ، نسح، اوبرکب ےس ایس رطہقی ےس رفاتی ےہ ہک اس ںیم اس دقر ااضہف ےہ ہک 

ئص ضی
م

یلع نب دمحم نب یلع 

 ےن اک ارادہ رےتھک وہں )نکیل اکی لتق وہایگ افر دفرسا ینعی اقلت  چ ایگ(۔دفونں اکی دفرسے ےک لتق رک

ی، فلخ، زادئة، اشہؾ، نسح، اوبرکب :  رافی

ئص ضی
م

 یلع نب دمحم نب یلع 

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

  

 رہکگنج ےک قلعتم ااحدثی ابم :   ابب

 املسمؿ اک وخؿ رحاؾ وہان

     426    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلي ب٩ ٣ح٤س ب٩ ًلي ٣ؼیصي، خ٠ٕ، زائسة، ہظا٦، حش٩، ابوبَک :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ یُو٧َُص  َة  ٌٔی١ُ َوصَُو اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ زٔیِّ أَ٪َّ  أَِخبََر٧َا ٣َُحاصُٔس ب٩ُِ ٣ُوَسي  ٌَ ٩ًَِ أَبٔي ٣ُوَسي اِْلَِط َِٟحَش٩ٔ  ا

َت١َ أََحُسص٤َُا َػ  َ٘ َٓ ِیض٤َٔا  َٔ ٤ُِِٟش٤َٔ٠أ٪ بَٔشِی ا٢َ إَٔذا َتَواَجَط ا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ُتو٢ُ فٔي َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ِ٘ ٤َِٟ ات١ُٔ َوا َ٘ ِٟ ا َٓ احَٔبطُ 



 

 

ا٢َ َرُج١ْ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ َٗ ِت١َ َػاحٔبٔطٔ ا٨َّٟارٔ  َٗ َُّط أََراَز  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ُتو٢ٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٤َا بَا٢ُ ا َٓ ات١ُٔ  َ٘ ِٟ   َصَذا ا

ی، فلخ، زادئة، اشہؾ، نسح، اوبرکب ےس ایس رطہقی ےس رفاتی ےہ ہک اس ںیم اس دقر ااضہف ےہ ہک 

ئص ضی
م

یلع نب دمحم نب یلع 

 ایگ افر دفرسا ینعی اقلت  چ ایگ(۔دفونں اکی دفرسے ےک لتق رکےن اک ارادہ رےتھک وہں )نکیل اکی لتق وہ

ی، فلخ، زادئة، اشہؾ، نسح، اوبرکب :  رافی

ئص ضی
م

 یلع نب دمحم نب یلع 

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 املسمؿ اک وخؿ رحاؾ وہان

     427    حسیث                               س سو٦ج٠  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ح٥ٜ، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، واٗس ب٩ ٣ح٤س ب٩ زیس، اب٩ ٤ًز :  راوی

َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ رَفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َٜٔ َِٟح ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ا َّطُ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ٔس ب٩ِٔ َزیِٕس أ٧َ ٩ًَِ َواٗٔٔس ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ

 َّٔ ُٛ ٔسی  ٌِ وا َب ٌُ ا٢َ  َا َتزِٔج َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ُث  ٍَ أَبَاُظ یَُحسِّ اَب َس٤ٔ َٗ ٥ُِٜ رٔ ـُ ٌِ ُب َب اّرا َشرِضٔ

ٕف  ٌِ  َب

، فادق نب دمحم نب زدی، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ادمح نب دبعاہلل نب مکح، دمحم نب رفعج، ہبعش

اراشد رفامای مت گوگ ریمے دعب اکرف ہن نب اجان ہک مت ںیم ےس رہ اکی دفرسے یک رگدؿ امرے )ینعی اکی دفرسے ےک الخػ گنج 

 (رکے

  نب دمحم نب زدی، انب رمعادمح نب دبعاہلل نب مکح، دمحم نب رفعج، ہبعش، فادق :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 املسمؿ اک وخؿ رحاؾ وہان

     428    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، ابواح٤س زبیسی، َشیک، ا ا٤ًع، ابوؿهي، ٣ُسوٚ، اب٩ ٤ًز٣ح٤س ب٩ رآٍ :  راوی

 ًَ ٤ًَِٔع  ٩ًَِ اِْلَ یْک  ث٨ََا ََشٔ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبُو أَِح٤ََس اٟزُّبَیِرٔیُّ  َٗا٢َ َحسَّ  ٍٕ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َُِسُ َهي  ُـّ ٩ِ أَبٔي اٟ

ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َٗ ا٢َ  َٗ َخُذ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ِْ ٕف  َا یُ ٌِ اَب َب َٗ ٥ُِٜ رٔ ـُ ٌِ ُب َب اّرا َشرِضٔ َّٔ ُٛ سٔی  ٌِ وا َب ٌُ ٥َ  َا َتزِٔج ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ   َػل



 

 

َواُب ٣ُزَِس١ْ  ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َصَذا َخَلأْ َواٟؼَّ ا٢َ أَبُو  َٗ  اٟزَُّج١ُ بٔح٨َٔایَةٔ أَبٔیطٔ َو َا ٔج٨َاَیٔة أَخٔیطٔ 

ی، رسمفؼ، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دمحم نب راعف، اوبادمح

ج

 

ی

 زدیبی، رشکی، االشمع، اوب

اراشد رفامای مت گوگ ریمے دعب اکرف ہن نب اجان ہک اکی دفرسے یک رگدؿ امرف )ینعی اکی دفرسے ےک الخػ ایھتہر ااھٹ افر اکی 

اھبیئ ےک رجؾ ےک دبہل )ینعی دفرسے رجؾ یک اپداش ںیم( ںیہن اموخذ وہاگ )ہکلب رہ  دفرسے وک لتق رکف( افر وکیئ صخش اےنپ ابپ ای

 اکی صخش اےنپ رجؾ افر انگہ یک وخد ازا اپےئ اگ( رضحت اامؾ اسنیئ ےن رفامای ہی رفاتی اطخء ےہ افر حیص رمالس ےہ۔

ی، رسمفؼ، انب رمع :  رافی

ج

 

ی

 دمحم نب راعف، اوبادمح زدیبی، رشکی، االشمع، اوب

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 املسمؿ اک وخؿ رحاؾ وہان

     429    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 َک ب٩ ًیاغ، ا ا٤ًع، ٣ش٥٠، ٣ُسوٚ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًزابزاہی٥ ب٩ شٌ٘وب، اح٤س ب٩ یو٧ص، ابوب :  راوی

 ًَ ًَیَّإغ  ث٨ََا أَبُو بََِکٔ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص  ا٢َ َحسَّ َٗ وَب  ُ٘ ٌِ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َش ٩ًَِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ٤ًَِٔع  ٩ِ اِْلَ

ا٢َ َرُسو٢ُ  َٗ ا٢َ  َٗ ًَِبٔس اهَّللٔ   ٩ًَِ  ٕٚ و ٕف  ٣َُِسُ ٌِ اَب َب َٗ ٥ُِٜ رٔ ـُ ٌِ ُب َب اّرا َشرِضٔ َّٔ ُٛ سٔی  ٌِ وا َب ٌُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َا َتزِٔج َّي اهَّللُ  اهَّللٔ َػل

َخُذ اٟزَُّج١ُ بَٔحزٔیَزةٔ أَبٔیطٔ َو َا بَٔحزٔیَزةٔ أَخٔیطٔ  ِْ  َو َا یُ

 نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل اربامیہ نب وقعیب، ادمح نب ویسن، اوبرکب نب ایعش، االشمع،  ملس، رسمفؼ، دبعاہلل

ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای مت گوگ ریمی فافت ےک دعب اکرف ہن نب اجان ہک اکی دفرسے یک رگدؿ امرف )ینعی انقح اکی دفرسے اک 

اس ےک لمع ےک اطمقب  لتق رکف( افر )ایقتم ےک دؿ( وکیئ اےنپ ابپ اھبیئ ےک رجؾ ےک دبہل اموخذ ہن وہاگ )ہکلب رہ صخش ےس

 (رگتف وہیگ )رشتحی اسہقب رفاتی ںیم زگر یکچ

 اربامیہ نب وقعیب، ادمح نب ویسن، اوبرکب نب ایعش، االشمع،  ملس، رسمفؼ، دبعاہلل نب رمع :  رافی

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

  

  قلعتم ااحدثی ابمرہکگنج ےک :   ابب

 املسمؿ اک وخؿ رحاؾ وہان

     430    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ اٌَٟلء، ابو٣ٌاویة، ا ا٤ًع، ٣ش٥٠، ٣ُسوٚ :  راوی



 

 

 ٩ًَِ ٤ًَِٔع  ٩ًَِ اِْلَ اؤَیَة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ََلٔئ  ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا َّي اهَّللُ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َُِسُ ٣ُِش٥ٕٔ٠ 

َخُذ اٟزَُّج١ُ  ِْ ٕف  َا یُ ٌِ اَب َب َٗ ٥ُِٜ رٔ ـُ ٌِ ُب َب اّرا َشرِضٔ َّٔ ُٛ سٔی  ٌِ وَ٪ َب ٌُ َٔٔی٥َُِّٜ٨ َتزِٔج ِٟ ُ ٥َ  َا أ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ  بَٔحزٔیَزةٔ أَبٔیطٔ َو َا بَٔحزٔیَزةٔ ًَ

َوا  ُب أَخٔیطٔ َصَذا اٟؼَّ

، االشمع،  ملس، رسمفؼ ےس رمالس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ںیم 

 

ة
بئ
دمحم نب االعلء، اوباعمف

مت گووگں وک اس رطہقی ےس ہن اپؤں ہک مت گوگ ریمے دعب اکرف وہ اجؤ آرخ کت رضحت اامؾ اسنیئ ےن رفامای ہی رفاتی کیھٹ ےہ )ینعی 

 (اقلب لمع ےہ

، االشمع،  ملس، رسمفؼ :  رافی

 

ة
بئ
 دمحم نب االعلء، اوباعمف

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 املسمؿ اک وخؿ رحاؾ وہان

     431    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ اٌَٟلء، ابو٣ٌاویة، ا ا٤ًع، ٣ش٥٠، ٣ُسوٚ سے ٣زسَل :  راوی

٩ًَِ ٣َُِسُ  َهي  ُـّ ٩ًَِ أَبٔي اٟ ٤ًَُِع  ث٨ََا اِْلَ ا٢َ َحسَّ َٗ لَي  ٌِ ث٨ََا َش ا٢َ َحسَّ َٗ وَب  ُ٘ ٌِ ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ أَِخبََرنٔي إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َش َٗ ا٢َ  َٗ  ٕٚ و

٠َِیطٔ َو  ًَ َّي اهَّللُ  اّرا ٣ُزَِس١ْ َػل َّٔ ُٛ ٔسی  ٌِ وا َب ٌُ ٥َ  َا َتزِٔج  َس٠َّ

، االشمع،  ملس، رسمفؼ ےس رمالس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ںیم 

 

ة
بئ
دمحم نب االعلء، اوباعمف

یئ ےن رفامای ہی رفاتی کیھٹ ےہ )ینعی مت گووگں وک اس رطہقی ےس ےن اپؤں ہک مت گوگ ریمے دعب اکرف وہ اجؤ آرخ کت رضحت اامؾ اسن

 (اقلب لمع ےہ

، االشمع،  ملس، رسمفؼ ےس رمالس :  رافی

 

ة
بئ
 دمحم نب االعلء، اوباعمف

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 وہاناملسمؿ اک وخؿ رحاؾ 

     432    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ زرارة، اس٤اًی١، ایوب، ٣ح٤س ب٩ سیری٩، ابوبَک :  راوی



 

 

٩ًَِ أَبٔي بََِکَ  ٔس ب٩ِٔ ٔسیرٔی٩َ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَیُّوَب  ٌٔی١ُ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا إِٔس٤َ َٗ ٤ِزُو ب٩ُِ ُزَراَرَة  ًَ ًَ أَِخبََر٧َا  ٠ًََِیطٔ َة  َّي اهَّللُ  ٩ِ ا٨َّٟٔييِّ َػل

ٕف  ٌِ اَب َب َٗ ٥ُِٜ رٔ ـُ ٌِ ُب َب  ّا َشرِضٔ
سٔی ُؿَلَّ ٌِ وا َب ٌُ ا٢َ  َا َتزِٔج َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

رمعف نب زرارة، اامسلیع، اویب، دمحم نب ریسنی، اوبرکب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ریمے 

  وہ اجان ہک اکی دفرسے یک رگدؿ امرف )ینعی اکی دفرسے اک انقح لتق رکف(۔دعب رمگاہ ہن

 رمعف نب زرارة، اامسلیع، اویب، دمحم نب ریسنی، اوبرکب :  رافی

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

  

 گنج ےک قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ؿ اک وخؿ رحاؾ وہاناملسم

     433    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س و ًبساٟزح٩٤، طٌبہ، ًلي ب٩ ٣سر ، ابوزرًة ب٩ ٤ًزو ب٩ جزیز، جزیز :  راوی

ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ْس َو ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ ُ  أَبَا  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَلٔيِّ ب٩ِٔ ٣ُِسرٕٔ    ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا َا َحسَّ َٗ

 َٔ َوَزا ِٟ ٥َ فٔي َححَّةٔ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٩ًَِ َجزٔیز  ٕ ٤ِزٔو ب٩ِٔ َجزٔیز ًَ َة ب٩َِ  ًَ وا ُزِر ٌُ ا٢َ  َا َتزِٔج َٗ  اِست٨ََِؼَ  ا٨َّٟاَض 

 َّٔ ُٛ ٔسی  ٌِ ٕف َب ٌِ اَب َب َٗ ٥ُِٜ رٔ ـُ ٌِ ُب َب  اّرا َشرِضٔ

 نب رمعف نب رجری، رجری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 

دمحم نب اشبر، دمحم ف دبعارلنمح، ہبعش، یلع نب دمرک، اوبزرعة

اگوداع ںیم گووگں وک اخومش رفامای رھپ اراشد رفامای ریمے دعب اکرف ہن وہ اجان ہک 

 

ة
ج 
د
مت اکی دفرسے یک رگدؿ امرف )ینعی فملس ےن 

 ابیمہ لتق ف اتقؽ رکف(۔

 نب رمعف نب رجری، رجری :  رافی

 

 دمحم نب اشبر، دمحم ف دبعارلنمح، ہبعش، یلع نب دمرک، اوبزرعة

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

  

 دثی ابمرہکگنج ےک قلعتم ااح :   ابب

 املسمؿ اک وخؿ رحاؾ وہان

     434    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو ًبیسة ب٩ ابي سرف، ًبساهَّلل ب٩ ٤٧یر، اس٤اًی١، ٗیص، جزیز ب٩ ًبساهَّلل :  راوی

ًَِبُس اهَّللٔ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ رَفٔ  ىٔي أَ٪َّ َجزٔیَز ب٩َِ  أَِخبََر٧َا أَبُو ًُبَِیَسَة ب٩ُِ أَبٔي اٟشَّ َِ ا٢َ ب٠ََ َٗ ِیٕص  َٗ  ٩ًَِ ٌٔی١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ب٩ُِ ٤َُ٧یِر



 

 

ٔٔیَ  ِٟ ُ ا٢َ  َا أ َٗ ٥َ اِست٨َِٔؼِ  ا٨َّٟاَض ث٥َُّ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ لٔي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ِبٔس اهَّللٔ  وَ٪ ًَ ٌُ َس ٣َا أََری َتزِٔج ٌِ ٥َُِّٜ٨ َب

ٕف بَ  ٌِ اَب َب َٗ ٥ُِٜ رٔ ـُ ٌِ ُب َب اّرا َشرِضٔ َّٔ ُٛ ٔسی  ٌِ 

اوب دیبعة نب ایب رفس، دبعاہلل نب ریمن، اامسلیع، سیق، رجری نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

اس ےک دعب )رماد ایقتم اک دؿ ےہ( ہک مت گوگ  اراشد رفامای ھجم ےس گووگں وک اخومش رکا گو رھپ رفامای دھکی گو ںیم مت گووگں وک ہن اپؤں

 ریمے دعب اکرف وہ اجؤ افر اکی دفرسے یک رگدؿ امرف۔

 اوب دیبعة نب ایب رفس، دبعاہلل نب ریمن، اامسلیع، سیق، رجری نب دبعاہلل :  رافی

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

  

ی میسقت رک ےن ےس قلعتم : ابب

ے

فب

 

ی میسقت رک ےن ےس قلعتم :   ابب

ے

فب

 

 املسمؿ اک وخؿ رحاؾ وہان

     435    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساهَّلل، ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًز، یو٧ص ب٩ یزیس، زہزی، یزیس ب٩ ہز٣ز :  راوی

ًَِبسٔ  ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ صُزِ  أَِخبََر٧َا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٩ًَِ یُو٧َُص ب٩ِٔ یَزٔیَس  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ ٤ًََُز  ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢ُ  َِٟح٤َّ ٣ُزَ أَ٪َّ اهَّللٔ ا

٩ًَِ َسِض٥ٔ  ًَبَّإض َشِشأَُٟطُ  ٔلَي اب٩ِٔ  ٔ أَِرَس١َ إ َد فٔي ٓٔت٨َِةٔ اب٩ِٔ اٟزُّبَیِر ورٔیَّ حٔیَن َخَ ََِٟحُ ٨ََٟا  ٧َِحَسَة ا ا٢َ صَُو  َٗ بَي ٩ِ٤َٟٔ تَُزاُظ  ِٟرُقِ ذٔی ا

َُٟض٥ِ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  َش٤َطُ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  بَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٠ًََِی٨َا َطِیّئا  ٟرُٔقِ َق  ِس لَاَ٪ ٤ًَُزُ رَعَ َٗ َو

أَبَِی٨َ  َٓ ٨َا  ِّ٘ َٓ٘ٔیَرصُ َرأَی٨َِاُظ زُوَ٪ َح ٔلَي  ٌِ ٩ًَِ َُار٣ٔٔض٥ِٔ َوشُ ٔضَي  ِ٘ ٌٔیَن ٧َاَٛٔحُض٥ِ َوَش ٠َِیض٥ِٔ أَِ٪ شُ ًَ َق  ٔذی رَعَ
َّٟ َب٠َطُ َولَاَ٪ ا ِ٘ ٥ِ ا أَِ٪ َن

ًَلَي َذَٟٔک   َوأَبَي أَِ٪ َیزٔیَسص٥ُِ 

ری )انیم صخش  و ہک وخارج اک اہرفؿ نب دبع اہلل، امثعؿ نب رمع، ویسن نب زیدی، زرہی، زیدی نب رہزم ےس رفاتی ےہ ہک دجنہ رحف

رسدار اھت( سج فتق فہ رضحت دبعاہلل نب زریب ےک ہنتف ںیم الکن وت رضحت انب ابعس ےک اپس اس ےن ولہکاای ہک ذفی ارقلی اک ہصح 

داری رےتھک  نک گووگں وک انلم ہاےیہ؟ رضحت انب ابعس ےن رفامای فہ ہصح امہرا ےہ  و ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رہتش

ت ںیہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک اؿ یہ گووگں ںیم میسقت رفام دای )ینعی ہلیبق ونباہمش افر ہلیبق ونب بلطم ںیم( افر رضح



 

 

اری رکےن رمع ےن مہ وک ہی دانی ہااہ اھت ہک فہ مہ گووگں ےک قح ےس مک دےتی ےھت وت مہ ےن فہ ںیہن ایل اوہنں ےن اہک اھت ہک مہ رہتش د

فاےل یک دمد رک ں ےگ افر اؿ ںیم  و صخش رقمفض وہاگ اس اک رقہض ادا رک ں ےگ افر  و رغبی افر اندار وہاگ مہ اس وک د ں ےگ افر 

 اس ےس زایدہ دےنی ےس اؿ گووگں ےن ااکنر رک دای۔

 اہرفؿ نب دبعاہلل، امثعؿ نب رمع، ویسن نب زیدی، زرہی، زیدی نب رہزم :  رافی

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

  

ی میسقت رک ےن ےس قلعتم :   ابب

ے

فب

 

 املسمؿ اک وخؿ رحاؾ وہان

     436    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 و ٣ح٤س ب٩ ًلي، یزیس ب٩ ہز٣ز٤ًزو ب٩ ًلي، یزیس، اب٩ ہارو٪، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، زہزی  :  راوی

 ٩ًَِ  َٙ ُس ب٩ُِ إِٔسَح ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٣َُح٤َّ َٗ ث٨ََا َیزٔیُس َوصَُو اب٩ُِ َصاُروَ٪  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا  ًَلٓٔيٕ  ُس ب٩ُِ   اٟزُّصِزٔیِّ َو٣َُح٤َّ

 ًَ ٔلَي اب٩ِٔ  َتَب ٧َِحَسةُ إ َٛ ا٢َ  َٗ تَِبُ  َٛٔتاَب َیزٔیَس ب٩ِٔ صُز٣ُِزَ  َٛ ا٢َ یَزٔیُس ب٩ُِ صُز٣ُِزَ َوأ٧ََا  َٗ بَي ٩ِ٤َٟٔ صَُو  ِٟرُقِ ٩ًَِ َسِض٥ٔ ذٔی ا بَّإض َشِشأَُٟطُ 

٨ََٟا أَصِ  بَي ٩ِ٤َٟٔ صَُو َوصَُو  ِٟرُقِ ٩ًَِ َسِض٥ٔ ذٔی ا تَِبَ  َتِشأَُٟىٔي  َٛ َِٟیطٔ  ٔ تَِبُ  إ َٛ ٔلَي ٧َِحَسَة  ًَبَّإض إ َ اب٩ِٔ  ِس ل َٗ ِٟبَِیٔ  َو ٔلَي ١َ ا ًَا٧َا إ اَ٪ ٤ًَُزُ َز

أَبَِی٨َا إ ٔاَّ أَِ٪ شَُش٠ِّ  َٓ ٩ًَِ َُار٨َ٣ٔٔا  ٔضَي ٨ِ٣ٔطُ  ِ٘ ًَائ٨َ٠َٔا َوَش َٜٔح ٨ِ٣ٔطُ أَی٨َ٤َِّا َویُِحٔذَی ٨ِ٣ُٔط  ٠َِیطٔ أَِ٪ ی٨ُِ ًَ ٨َاُظ  ِٛ تََر َٓ ٨ََٟا َوأَبَي َذَٟٔک   ٤َُط 

 نب یلع، زیدی نب رہزم ےس رفاتی ےہ ہک دجنہ رحفری )انیم صخش( ےن رمعف نب یلع، زیدی، انب اہرفؿ، دمحم نب ااحسؼ ، زرہی ف دمحم

رضحت انب ابعس یک دختم ںیم طخ رحتری ای ہک )امؽ تمینغ افر امؽ ػء ںیم( ہصح سک وک انلم ہاےیہ؟( ںیم ےن رضحت انب ابعس 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن افر یک رطػ ےس  واب اھکل ہک فہ ہصح مہ وک انلم ہاےیہ  و ہک الہ تعیب ںیم ےس ںیہ رضحت 

رضحت رمع ےن مہ ےس اہک اھت ہک ںیم اس ہصح ںیم اکنح رک دفں اگ ہک سج اک اکنح ںیہن وہا افر  و صخش رقمفض وہ وت اس اک رقض ادا 

 رک دفں اگ مہ ےن اہک ںیہن امہرا ہصح مہ وک دے دف۔ اوہنں ےن ںیہن امان وت مہ ےن اؿ رپ یہ وھچڑ دای۔

 رمعف نب یلع، زیدی، انب اہرفؿ، دمحم نب اقحس، زرہی ف دمحم نب یلع، زیدی نب رہزم :  افیر

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

  

ی میسقت رک ےن ےس قلعتم :   ابب

ے

فب

 

 املسمؿ اک وخؿ رحاؾ وہان

     437    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ یحٌي، ٣حبوب، اب٩ ٣وسي، ابواسحٙ، ٓزاری، اوزاعي :  راوی



 

 

 َٔ ِٟ َٙ َوصَُو ا ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا أَبُو إِٔسَح َٗ ىٔي اب٩َِ ٣ُوَسي  ٌِ ث٨ََا ٣َِحبُوْب َش ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ِزُو ب٩ُِ َیِحٌَي  ًَ َٗ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔيِّ  ا٢َ زَارٔیُّ 

 ٔ ُط َوإ ُِٟد٤ُُص ل٠ُُّ ََٟک ا ِش٥ُ أَبٔیَک  َٗ َِٟؤٟیٔس َٛٔتابّا ٓٔیطٔ َو ٔلَي ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ٔ إ زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ َتَب ٤ًَُزُ ب٩ُِ  َشِض٥ٔ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ َٛ َٛ ٤ََّا َسِض٥ُ أَبٔیَک  ٧

 َ َِٟیَتام بَي َوا ِٟرُقِ ُّٙ اٟزَُّسو٢ٔ َوذٔی ا ُّٙ اهَّللٔ َوَح ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔیَن َوٓٔیطٔ َح ثََر ُخَؼ٤َاَئ أَبٔیَک َیِو٦َ ا ِٛ ٤َا أَ َٓ بٔی١ٔ  ٤ََِٟشاٛٔیٔن َواب٩ِٔ اٟشَّ ي َوا

ْة فٔي اِِلِٔسََل٦ٔ َو  ًَ ٤ِٟٔز٣َِاَر بِٔس َٖ َوا ازٔ ٌَ ٤َِٟ ثَُرِت ُخَؼ٤َاُؤُظ َوإِٔهَضاُرَ  ا َٛ َٕ ی٨َُِحو ٩ِ٣َ  َِٜی َٓ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  َِٟیَک ا ٔ َث إ ٌَ ِس َص٤ِ٤َُ  أَِ٪ أَبِ َ٘ َٟ

وئٔ ٩ِ٣َ َیُحزُّ  َة اٟشُّ َتَک ُج٤َّ  ُج٤َّ

رمعف نب ییحی، وبحمب، انب ومیس، اوب ااحسؼ ، زفاری، افزایع ےس رفاتی ےہ ہک رمع نب دبع ازعلزی ےن ) و ہک ہفیلخ اعدؽ ےھت ہلیبق ینب 

اں ہصح اہمترا ےہ ادیس ںیم ےس( رمع نب ف دی وک طخ اھکل ہک اہمترے فادل ف دی نب دبعاکلمل نب رمفاؿ یک میسقت ےک اطمقب وت لک اپوچن

نکیل درتیقح اہمترے فادل اک ہصح اکی املسمؿ ےک ربارب اھت افر اپوچن ں ہصح ںیم اہلل افر روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر رہ ذفی 

ر اےسی ارقلیب افر اتییم افر اسمنیک افر اسمرففں اک قح اھت وت اہمترے فادل رپ دوعی رکےن فاےل ایقتم ےک دؿ ےنتک گوگ وہں ےگ اف

آدیم یک سک رطہقی ےس اجنت وہیگ ہک سج ےک اس دقر دعتاد ںیم دوعی دار وہں افر مت ےن  و ابےج افر اتسر اکنےل ںیہ فہ بس 

ےک بس دبتع ںیہ افر ںیم ےن وسہا اھت ہک اہمترے اپس اکی اےسی صخش وک وجیھبں  و ہک اہمترے ےبمل ےبمل )ابؽ( ڑکپ رک ےچنیھک  اہک 

 وہ اجؤ افر رمگایہ ےس ابز روہ۔ )ہی ےلمج ہیبنت ہک وطر رپ رفامےئ ےھت(۔مت ذلیل افر روسا 

 رمعف نب ییحی، وبحمب، انب ومیس، اوباقحس، زفاری، افزایع :  رافی

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

  

ی میسقت رک ےن ےس قلعتم :   ابب

ے

فب

 

 ؿ اک وخؿ رحاؾ وہاناملسم

     438    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ًبساٟح٥ٜ، طٌیب ب٩ یحٌي، ٧آٍ ب٩ یزیس، یو٧ص ب٩ یزیس، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩  :  راوی

 ٣شیب، جبیر ب٩ ٣ل٥ٌ

ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ًَ ٩ًَِ یُو٧َُص ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا  ٍُ ب٩ُِ یَزٔیَس  ٔ ث٨ََا ٧َآ َٗا٢َ َحسَّ ِیُب ب٩ُِ َیِحٌَي  ٌَ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َٜٔ َِٟح ًَِبٔس ا  ٩ٔ

َُّط َجاَئ صُ  ثَُط أ٧َ ٥ٕ َحسَّ ٌٔ ٤َُِٟشیَّٔب أَ٪َّ ُجَبیَِر ب٩َِ ٣ُِل ٌٔیُس ب٩ُِ ا ا٢َ أَِخبََرنٔي َس َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  اَ٪ َرُسو٢َ َو َوًُِث٤َاُ٪ َیزٔیَس  َّٔ ًَ ب٩ُِ 

 ُ٤ِٟ َش٥َ ٩ِ٣ٔ ُخ٤ُٔص ح٨َُیِٕن بَیَِن بَىٔي َصأط٥ٕ َوبَىٔي ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یُک٤َِّ٠َا٧ٔطٔ ٓامَٔی  ًَ َّي اهَّللُ  ا َا یَا اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ  ٕٖ ًَِبٔس ٨َ٣َا ٠ٔٔب ب٩ِٔ  لَّ

ًَبِ  ٠ٔٔب ب٩ِٔ  ٤ُِٟلَّ َش٤َِ  ِٔلِٔخَوا٨َٔ٧ا بَىٔي ا َٗ َُٟض٤َا َرُسو٢ُ َرُسو٢َ اهَّللٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ ابَتٔض٥ِٔ  ابَت٨َُا ٣ِٔث١ُ َِقَ ٔل٨َا َطِیّئا َوَِقَ ٌِ ٥ِ ُت َٟ ٖٕ َو سٔ ٨َ٣َا



 

 

 ٥ٕ ٌٔ ا٢َ ُجَبیِرُ ب٩ُِ ٣ُِل َٗ ٠َٔب َطِیّئا َواحّٔسا  ٤ُِٟلَّ ٤ََّا أََری َصأط٤ّا َوا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ٧ٔ َّي اهَّللُ  ٔش٥ِ َرُسو٢ُ اهَّللٔ اهَّللٔ َػل ِ٘ ٥ِ َش َٟ َّي اهَّللُ  َو َػل

َش٥َ َٟٔبىٔي َصأط٥ٕ َو  َٗ ٤َا  َٛ ُِٟد٤ُٔص َطِیّئا  َٔک ا ١َٕٓ ٩ِ٣ٔ ذَٟ ًَِبسٔ َط٤ِٕص َو َا َٟٔبىٔي ٧َِو ٠ٔٔب ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َٟٔبىٔي  ٤ُِٟلَّ  بَىٔي ا

، ریبج نب  معط ےس دبعارلنمح نب دبعاہلل نب دبعامکحل، بیعش نب ییحی، انعف نب زیدی، ویسن نب زیدی، انب اہشب، دیعس نب بیسم

رفاتی ےہ ہک فہ افر رضحت امثعؿ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہےئ افر اس ہلسلس ںیم رعض ای زغفہ نینح ںیم 

ں ےن اہک(  و امؽ  و امؽ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن میسقت رفامای اھت ہلیبق ونباہمش افر ہلیبق ونب دبعا بلطم وک میسقت ای اھت )اس رپ اوہن

ہ یہ ہلیبق ینب بلطم وک دای  و ہک امہرے اھبیئ ںیہ افر مہ وک ھچک ںیہن اطعء رفامای احالہکن مہ گوگ یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ف

 وہں ویکہکن ہی رہتش داری رےتھک ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم وت ہلیبق ونباہمش افر ہلیبق ونب بلطم وک اکی اتھجمس

  ےن اہک رھپ روسؽ 

عط
م

دفونں ےک دفونں اگل اگل ںیہن وہےئ افر االسؾ افر دفر اجتیلہ ںیم اکی اسھت اشلم رےہ رضحت ریبج نب 

مش افر یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہلیبق ونب دبع سمش افر ہلیبق ونب ونلف وک اپوچن ں ہصح ںیم ےس ھچک اطعء ںیہن رفامای ےسیج ہک ونباہ

 دبعا بلطم وک دای۔

دبعارلنمح نب دبعاہلل نب دبعامکحل، بیعش نب ییحی، انعف نب زیدی، ویسن نب زیدی، انب اہشب، دیعس نب بیسم، ریبج نب  :  رافی

  معط

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

  

ی میسقت :   ابب

ے

فب

 رک ےن ےس قلعتم 

 املسمؿ اک وخؿ رحاؾ وہان

     439    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، یزیس ب٩ ہارو٪، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، جبیر ب٩ ٣ل٥ٌ :  راوی

ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ صَ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َس ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   َٙ ُس ب٩ُِ إِٔسَح ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٣َُح٤َّ َٗ اُروَ٪ 

 ِٟ ٥َ َسِض٥َ ذٔی ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َش٥َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ  ٥ٕ ٌٔ ٔ ب٩ِٔ ٣ُِل ٩ًَِ ُجَبیِر ٤َُِٟشیَّٔب  بَي بَیَِن بَىٔي َصأط٥ٕ َوبَىٔي ا رُقِ

٤ُِٟلَّ  ٠َُض٥ِ ا ـِ َٓ ُْ َأئ ب٨َُو َصأط٥ٕ  َا ٨ُِ٧َٔکُ  ٨َ٠ِا یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ َص ُ٘ َٓ اَ٪ 
َّٔ ًَ ٠ََک اهَّللُ  ٠ٔٔب أََتِیُتُط أ٧ََا َوًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ  ٌَ َّٟٔذی َج ٤َٟٔکَا٧َٔک ا

٤ََّا ٧َِح٩ُ َو  إ٧ٔ َٓ ت٨ََا  ٌِ ًَِلِیَتُض٥ِ َو٨َ٣َ ٠ٔٔب أَ ٤ُِٟلَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔطٔ ٨ِ٣ُٔض٥ِ أََرأَیَِ  بَىٔي ا َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ٕة  َٟ ٔ ص٥ُِ ٨ِ٣َٔک ب٨ِ٤َٔز

٠ٔٔب َطِیْئ َواحْٔس َوَط  ٤ُِٟلَّ ٤ََّا ب٨َُو َصأط٥ٕ َوب٨َُو ا ٕة َو َا إِٔسََل٦ٕ إ٧ٔ ُٗونٔي فٔي َجاص٠ٔٔیَّ ارٔ َٔ ٥َِٟ ُش َُّض٥ِ  ٌٔطٔ إ٧ٔ  بََّک بَیَِن أََػابٔ

رفؿ، دمحم نب ااحسؼ ، زرہی، دیعس نب بیسم، ریبج نب  معط ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق روسؽ رکمی یلص اہلل دمحم نب ینثم، زیدی نب اہ



 

 

یک ہیلع فآہل فملس ےن ذفی ارقلیب اک ہصح ینب اہمش افر یبن دبعا بلطم وک میسقت ای وت ںیم افر رضحت امثعؿ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ہلیبق ونباہمش یک تلیضف اک وت مہ گوگ ااکنر ںیہن رک  ےتک اس دختم ںیم احرض وہےئ افر رعض ای ای

ےیل ہک دخافدن دقفس ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اؿ ںیم ےس انبای۔ نکیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہلیبق ونب دبعا بلطم 

افر بج ہک مہ افر فہ گوگ ربارب ںیہ اکی درہج ےک اابتعر ےس افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وک وت اطعء رفامای افر مہ وک ںیہن دای 

 رفامای ہلیبق ونب دبعا بلطم ھجم ےس اگل ںیہن وہےئ ہن وت دفر اجتیلہ ںیم ہن یہ دفر االسؾ ںیم افر ونباہمش افر ونب بلطم اکی ںیہ افر

 اہھت یک دفرسے اہھت یک اویلگنں ےک ادنر  ںی ینعی اس رطہقی ےس ےلم وہےئ سج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اایلگنں اکی

 (رطہقی ےس ہک ہی اایلگنں )اکی دفرسے ےس  یل وہیئ ںیہ

 دمحم نب ینثم، زیدی نب اہرفؿ، دمحم نب اقحس، زرہی، دیعس نب بیسم، ریبج نب  معط :  رافی

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

  

ی میسقت رک ےن ےس قلعتم :   ابب

ے

فب

 

 املسمؿ اک وخؿ رحاؾ وہان

     440    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

سي، ٤ًزو ب٩ یحٌي ب٩ حارث، ٣حبو ب، اب٩ ٣وسي، ابواسحٙ و ٓزاری، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًیاغ، س٠امی٪ ب٩ ٣و :  راوی

 ٣ٜحو٢، ابوسَل٦، ابوا٣ا٣ة باہلي، ًبازة ب٩ ػا٣ 

ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا أَبُو إِٔس  َٗ ىٔي اب٩َِ ٣ُوَسي  ٌِ ث٨ََا ٣َِحبُوْب َش ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحارٔٔث  ٤ًَِزُو ب٩ُِ یَِحٌَي ب٩ِٔ ا ًَِبٔس أَِخبََر٧َا   ٩ًَِ زَارٔیُّ  َٔ ِٟ َٙ َوصَُو ا َح

 ٪َ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ًَیَّإغ  ا٣ٔٔ  اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ًَُباَزَة ب٩ِٔ اٟؼَّ َِٟباصٔلٔيِّ  ٩ًَِ أَبٔي أ٣َُا٣ََة ا  ٕ٦ ٩ًَِ أَبٔي َسَلَّ ٩ًَِ ٣َُِٜحو٢ٕ  ب٩ِٔ ٣ُوَسي 

ا٢َ یَا أَیُّ  َ٘ َٓ  ٕ ٌٔیر ٥َ یَِو٦َ ح٨َُیِٕن َوبََزّة ٩ِ٣ٔ َج٨ِٔب َب ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ أََخَذ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ َّ َٓاَئ َضا ا٨َّٟاُض إ٧ٔ ا أَ ُط  َا َیٔح١ُّ لٔي ٤٣َّٔ

ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اِس٥ُ أَبٔي  ا٢َ أَبُو  َٗ ٠ًََِی٥ُِٜ  ُِٟد٤ُُص ٣َزِزُوْز  ُِٟد٤ُُص َوا ٔ إ ٔاَّ ا ِسُر َصٔذظ َٗ ٠َِی٥ُِٜ  ًَ ٦ٕ ٤ِ٣َُلوْر َوصَُو َحَبٔشيٌّ َواِس٥ُ اهَّللُ 
َسَلَّ

 ٌَ ًَِحََلَ٪ َواهَّللُ َت ٥٠ًَُِ أَبٔي أ٣َُا٣ََة ُػَسیُّ ب٩ُِ   الَي أَ

 

 

رمعف نب ییحی نب احرث، وبحم ب، انب ومیس، اوب ااحسؼ ف زفاری، دبعارلنمح نب ایعش، امیلسؿ نب ومیس، وحکمؽ، اوبالسؾ، اوبااممة

ابیلہ، ابعدة نب اصتم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زغفہ نینح فاےل دؿ افٹن اک اکی ابؽ ےل ایل افر 

 اے گووگ! ریمے فاےطس درتس ںیہن اس امؽ ںیم ےس )ھچک ےل انیل(  و ہک دخافدن دقفس ےن مت وک اطعء رفامای اس ابؽ ےک ربارب رفامای

نکیل اپوچناں ہصح افر فہ اپوچناں ہصح یھب مت یہ گووگں وک فاسپ رک دای اج ا ےہ اس ےیل ہک اس ںیم اتییم اسمنیک افر اسمرففں یک 



 

 

 اکؾ امتؾ الہ االسؾ ےک عفن ےک فاےطس وہےت ںیہ اس ںیم رخچ وہ ا ےہ۔رپفرش وہیت ےہ افر  و 

رمعف نب ییحی نب احرث، وبحم ب، انب ومیس، اوباقحس ف زفاری، دبعارلنمح نب ایعش، امیلسؿ نب ومیس، وحکمؽ، اوبالسؾ،  :  رافی

 ابیلہ، ابعدة نب اصتم

 

 اوبااممة

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

  

ی میسقت رک ےن ےس قلعتم :   ابب

ے

فب
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 ٤زو ب٩ ًاؾ٤ًزو ب٩ یزیس، اب٩ ابو ًسی، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، ٤ًزو ب٩ طٌیب، حرضت ًبساهَّلل ب٩ ً :  راوی

ٔس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَٔسٓیٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ِزُو ب٩ُِ َیزٔیَس  ًَ ِیٕب أَِخبََر٧َا  ٌَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ُط ًَ  ٩ًَِ  َٙ ب٩ِٔ إِٔسَح

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّي اهَّللُ  ٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ظ ٩ًَِ َجسِّ َِٟیَص ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َّطُ  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ِیطٔ ث٥َُّ  ٌَ أََخَذ ٩ِ٣ٔ َس٨َا٣ٔطٔ َوبََزّة بَیَِن إِٔػَب َٓ ٌٔیّرا  ٥َ أَتَي َب

ُِٟد٤ُُص ٣َزِزُوْز ٓٔی٥ُِٜ  ُِٟد٤ُُص َوا ٔ إ ٔاَّ ا ِیٔئ َطِیْئ َو َا َصٔذظ َٔ ِٟ  لٔي ٩ِ٣ٔ ا

ت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رمعف نب زیدی، انب اوب دعی،  ،ند نب ہملس، دمحم نب ااحسؼ ، رمعف نب بیعش، رضح

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی افٹن ےک اپس آےئ افر اس یک وکاہؿ ںیم ےس اکی ابؽ اینپ دف اویلگنں ےک درایمؿ ںیم ڑکپا رھپ 

 دے دای اج ا ےہ۔ رفامای ریمے ےیل ػء ںیم ےس اس دقر یھب ںیہن ےہ افر ہن رگم اپوچناں ہصح فہ یھب مت وک یہ )فاسپ(

 رمعف نب زیدی، انب اوب دعی،  ،ند نب ہملس، دمحم نب اقحس، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص :  رافی

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

  

ی میسقت رک ےن ےس قلعتم :   ابب

ے

فب

 

 ؿ رحاؾ وہاناملسمؿ اک وخ

     442    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیساهَّلل ب٩ سٌیس، سٔیا٪، ٤ًزو شٌىي اب٩ زی٨ار، زہزی، ٣اٟک ب٩ اوض ب٩ حسثا٪، ٤ًز :  راوی

ىٔي اب٩َِ  ٌِ ٤ِزٕو َش ًَ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ٩ًَِ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ أَِؤض ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ًُبَِیُس اهَّللٔ ب٩ُِ َس ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  زٔی٨َإر 

 ِٕ ٥ِ یُؤج َٟ ا  ًَلَي َرُسؤٟطٔ ٤٣َّٔ َٓاَئ اهَّللُ  ا أَ َّ٤٣ٔ ٔ یر ـٔ ا٢َ لَا٧َِ  أ٣ََِوا٢ُ بَىٔي ا٨َّٟ َٗ ٩ًَِ ٤ًََُز  َِٟحَسثَأ٪  ٠َِیطٔ بَٔدِی١ٕ َو َا ا ًَ ٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪  ا

 ِٔ ًَلَي َن  ُٙ ٔٔ َٓکَاَ٪ ی٨ُِ ّة فٔي َسبٔی١ٔ اهَّللٔ رٔلَإب  ََلحٔ ًُسَّ َٔ َواٟشِّ ا ٠َطُ فٔي اِلَُکَ ٌَ ُٗوَت َس٨َٕة َو٣َا بَقَٔي َج  ٔشطٔ ٨ِ٣َٔضا 



 

 

دیبع اہلل نب دیعس، ایفسؿ، رمعف ینعی انب دانیر، زرہی، امکل نب افس نب دحاثؿ، رمع ےس رفاتی ےہ ہک ہلیبق ونب ریضن ےک امؽ دخافدن 

 فآہل فملس( وک ػء ےک وطر ےس دے دےیئ وت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ںیم ےس دقفس ےن اےنپ روسؽ )یلص اہلل ہیلع

 اکی اسؽ اک رخہچ احلص رفامےت افر ابیق وھگڑفں افر ایھتہرفں ںیم رخہچ رفامےت اسامؿ اہجد ںیم ےس۔

 ؿ، رمعدیبعاہلل نب دیعس، ایفسؿ، رمعف ینعی انب دانیر، زرہی، امکل نب افس نب دحاث :  رافی

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

  

ی میسقت رک ےن ےس قلعتم :   ابب

ے

فب

 

 املسمؿ اک وخؿ رحاؾ وہان

     443    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اب٩ ٣وسي، ابواسحٙ، ٓزاری، طٌیب ب٩ ابوح٤زة، زہزی، رعوة ب٩ زبیر،  ٤ًزو ب٩ یحٌي ب٩ حارث، ٣حبوب شٌىي :  راوی

 ًائظہ ػسش٘ہ

ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا أَبُو إِٔس  َٗ ىٔي اب٩َِ ٣ُوَسي  ٌِ ث٨ََا ٣َِحبُوْب َش ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحارٔٔث  ٤ًَِزُو ب٩ُِ َیِحٌَي ب٩ِٔ ا ِیٔب أَِخبََر٧َا  ٌَ ٩ًَِ ُط زَارٔیُّ  َٔ ِٟ َٙ صَُو ا َح

ٔلَي أَبٔي بََِکٕ َتِشأَُٟطُ ٣ٔ ب٩ِٔ أَبٔي َح٤ِزَ  َٓاك٤ََٔة أَِرَس٠َِ  إ ًَائَٔظَة أَ٪َّ   ٩ًَِ  ٔ َوَة ب٩ِٔ اٟزُّبَیِر ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َّي َة  یَراثََضا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟٔييِّ َػل

ا٢َ أَبُو بََِکٕ  َٗ ا َتَزَ  ٩ِ٣ٔ ُخ٤ُٔص َخِیبََر  تٔطٔ َو٤٣َّٔ َٗ ٥َ ٩ِ٣ٔ َػَس ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ا٢َ  َا  اهَّللُ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  إٔ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

 ٧ُوَرُث 

رمعف نب ییحی نب احرث، وبحمب ینعی انب ومیس، اوب ااحسؼ ، زفاری، بیعش نب اوبزمحة، زرہی، رعفة نب زریب، اعہشئ دصہقی ےس 

 اانپ رتہک امےنگن ےک فاےطس  و ہک روسؽ رکمی یلص اہلل رفاتی ےہ ہک رضحت افہمط ےن رضحت اوبرکب دصقی یک دختم ںیم یسک وک  اجیھ

ہیلع فآہل فملس ےن دصہق اک افر ربیخ ےک امؽ اک اپوچناں ہصح وھچڑا اھت۔ رضحت اوبرکب ےن اہک ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 افر ایس دحثی ےک جومبج رضحت اوبرکب ےن اراشد رفامای امہرے رتہک اک وکیئ فارث ںیہن ےہ ہکلب مہ  و وھچڑ اجںیئ فہ دصہق ےہ

ےن اینپ ڑلیک رضحت اعہشئ دصہقی اک رتہک یھب ںیہن دای ہکلب سج رطہقی ےس روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ویبویں افر ہبنک ےک 

 گووگں وک دای رکےت ےھت ایس رطہقی ےس دےتی رےہ۔

 اقحس، زفاری، بیعش نب اوبزمحة، زرہی، رعفة نب زریب، اعہشئ دصہقیرمعف نب ییحی نب احرث، وبحمب ینعی انب ومیس، اوب :  رافی

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

  

ی میسقت رک ےن ےس قلعتم :   ابب

ے

فب

 

 املسمؿ اک وخؿ رحاؾ وہان



 

 

     444    یثحس                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ یحٌي، ٣حبو ب، ابواسحٙ، زائسة، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ابوس٠امی٪، ًلاء :  راوی

 َ٤ِٟ ًَِبٔس ا  ٩ًَِ ٩ًَِ َزائَٔسَة   َٙ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا أَبُو إِٔسَح َٗ ث٨ََا ٣َِحبُوْب  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ِزُو ب٩ُِ یَِحٌَي  ًَ ٔ أَِخبََر٧َا  ًََلإئ ف  ٩ًَِ  ٪َ ي ٠ٔٔک ب٩ِٔ أَبٔي ُس٠َامِیَ

بَي  ِٟرُقِ ُسو٢ٔ َؤٟٔذی ا َٓأَ٪َّ ِهَّلِل ُخ٤َُشطُ َوٟرٔلَّ ٤ِٔ٨َُُت٥ِ ٩ِ٣ٔ َطِیٕئ  ٤َا 
َّ ٤ُ٠ًَِوا أ٧َ زَّ َوَج١َّ َوا ًَ ِؤٟطٔ  ا٢َ ُخ٤ُُص اهَّللٔ َوُخ٤ُُص َرُسؤٟطٔ َٗ َٗ

ٔلي ٌِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیِح١ُٔ٤ ٨ِ٣ٔطُ َوُش َّي اهَّللُ  ٍُ بٔطٔ ٣َا َطاَئ  َواحْٔس لَاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ُط َحِیُث َطاَئ َوَشِؼ٨َ ٌُ ـَ  ٨ِ٣ُٔط َوَش

رمعف نب ییحی، وبحم ب، اوب ااحسؼ ، زادئة، دبعاکلمل نب اوبامیلسؿ، اطعء ےس رفاتی ےہ ہک  و ھچک دخافدن دقفس ےن اراشد رفامای مت  و 

( افر ذفی ارقلیب اک وت اہلل افر روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل امؽ تمینغ احلص رکف اس اک اپوچناں ہصح اہلل افر روسؽ )یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

فملس اک اکی یہ ہصح اھت ینعی اہلل ےک فاےطس اگل وکیئ ہصح ںیہن اھت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ہصح ںیم ےس گووگں وک 

 رفامےت۔ وسارایں دےتی دقن دےتی افر سج ہگج ہاےہ رصػ افر رخہچ رفامےت افر  و دؽ ہااتہ رخچ

 رمعف نب ییحی، وبحم ب، اوباقحس، زادئة، دبعاکلمل نب اوبامیلسؿ، اطعء :  رافی

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

  

ی میسقت رک ےن ےس قلعتم :   ابب

ے

فب

 

 املسمؿ اک وخؿ رحاؾ وہان

     445    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ یحٌي ب٩ حارث، ٣حبوب، شٌىي اب٩ ٣وسي، ابواسحٙ، ٓزاری، سٔیا٪، ٗیص ب٩ ٣ش٥٠ :  راوی

ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا أَبُو إِٔس  َٗ ىٔي اب٩َِ ٣ُوَسي  ٌِ ث٨ََا ٣َِحبُوْب َش ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحارٔٔث  ٤ًَِزُو ب٩ُِ َیِحٌَي ب٩ِٔ ا َٙ صُوَ أَِخبََر٧َا  َیاَ٪  َح ِٔ ٩ًَِ ُس زَارٔیُّ  َٔ ِٟ ا

٤ََّا ٤ِٔ٨َُُت٥ِ  ٤ُ٠ًَِوا أ٧َ ًَزَّ َوَج١َّ َوا ِؤٟطٔ  َٗ  ٩ًَِ ٕس  َِٟحَش٩َ ب٩َِ ٣َُح٤َّ ُِٟ  ا َ ا٢َ َسأ َٗ ِیٔص ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠  َٗ َٓأَ٪َّ ِهَّلِل ُخ٤َُشطُ  ٩ًَِ  ٩ِ٣ٔ َطِیٕئ 

ةُ ِهَّلِل ٧َِیا َواِْلٔخَ ٦ٔ اهَّللٔ اٟسُّ اتُٔح ّلََکَ َٔ ا٢َ َصَذا ٣َ ٠َِیطٔ َٗ ًَ َّي اهَّللُ  َٓاةٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َس َو ٌِ ِض٤َیِٔن َب ُٔوا فٔي َصَذی٩ِٔ اٟشَّ ا٢َ اِخَت٠َ َٗ  

٥َ ٠َِٟٔد  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ائ١ْٔ َسِض٥ُ اٟزَُّسو٢ٔ َػل َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ بَي  ِٟرُقِ ٥َ َسِض٥ٔ اٟزَُّسو٢ٔ َوَسِض٥ٔ ذٔی ا
ٔ َو َوَس٠َّ ٔسظ ٌِ ٔة ٩ِ٣ٔ َب َٔ ائ١ْٔ ٠ٔی َٗ ا٢َ  َٗ

ابَ  بَي ٟرَٔقَ ِٟرُقِ ائ١ْٔ َسِض٥ُ ذٔی ا َٗ ا٢َ  َٗ ٥َ َو
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ابَٔة اٟزَُّسو٢ٔ َػل بَي ٟرَٔقَ ِٟرُقِ ٍَ َرأِیُُض٥ِ َسِض٥ُ ذٔی ا اِجَت٤َ َٓ ٔة  َٔ َِٟد٠ٔی ٔة ا

ةٔ فٔي َس  سَّ ٌُ ِٟ َِٟدِی١ٔ َوا ِض٤َیِٔن فٔي ا ٠ُوا َصَذی٩ِٔ اٟشَّ ٌَ َة أَبٔي بََِکٕ َو٤ًَُزَ ًَلَي أَِ٪ َج َٓ َٓکَا٧َا فٔي َذَٟٔک خََٔل  بٔی١ٔ اهَّللٔ 

رمعف نب ییحی نب احرث، وبحمب، ینعی انب ومیس، اوب ااحسؼ ، زفاری، ایفسؿ، سیق نب  ملس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت نسح 
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ےک الکؾ اک آاغز ےہ سج رطہقی ےس ےتہک ںیہ داین افر آرخت دخافدن دقفس ےک فاےطس ےہ نکیل االتخػ ےہ گووگں ےن دف وصحں 

 رفامای روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم اکی وت روسؽ ےک ہصح ںیم افر دفرسے ذفی ارقلیب ےک ہصح ںیم۔ ضعب رضحات ےن

اک ہصح روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ہفیلخ وک انلم ہاےیہ افر ضعب رضحات ےن رفامای ذفی ارقلیب اک ہصح روسؽ رکمی یلص اہلل 

ات ےن رفامای ںیہن اب ہفیلخ ےک ہیلع فآہل فملس ےک رہتش دارفں وک انلم ہاےیہ )سج رطہقی ےس ہک ےلہپ الم رک ا اھت( افر ضعب رضح

رہتش دارفں وک فہ ہصح انلم ہاےیہ رھپ آرخ اکر امتؾ رضحات یک راےئ اس ابت رپ ےط وہیئگ ہک اؿ دفونں وصحں وک وھگڑفں افر اسامؿ 

 اہجد ںیم رخچ رکان ہاےیہ فہ ایس رطہقی ےس رخچ وہ ا راہ۔ رضحت اوبرکب افر رضحت رمع افرفؼ ےک دفر ںیم۔

 ف نب ییحی نب احرث، وبحمب، ینعی انب ومیس، اوباقحس، زفاری، ایفسؿ، سیق نب  ملسرمع :  رافی

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

  

ی میسقت رک ےن ےس قلعتم :   ابب

ے

فب

 

 املسمؿ اک وخؿ رحاؾ وہان

     446    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ یحٌي ب٩ حارث، ٣حبوب، ابواسحاٚ، ٣وسٰي ب٩ ابي ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

٩ًَِ ٣ُوَسي ب٩ِٔ   َٙ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا أَبُو إِٔسَح َٗ ث٨ََا ٣َِحبُوْب  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحارٔٔث  ٤ًَِزُو ب٩ُِ َیِحٌَي ب٩ِٔ ا ِٟ  أَِخبََر٧َا  َ ا٢َ َسأ َٗ ًَائَٔظَة  ُ  أَبٔي 

ُس  َٓأَ٪َّ ِهَّلِل ُخ٤َُشطُ َوٟرٔلَّ ٤ََّا ٤ِٔ٨َُُت٥ِ ٩ِ٣ٔ َطِیٕئ  ٤ُ٠ًَِوا أ٧َ ٩ًَِ َصٔذظٔ اِْلَیٔة َوا َِٟحزَّارٔ  َّي َیِحٌَي ب٩َِ ا ٥ِ لَاَ٪ ٨٠َّٟٔٔييِّ َػل َٛ   ُ٠ُِٗ ا٢َ  َٗ و٢ٔ 

ُِٟد٤ُٔص  ا٢َ ُخ٤ُُص ا َٗ ُِٟد٤ُٔص  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ ا  اهَّللُ 

احرث، وبحمب، اوبااحسؼ، ومٰیس نب ایب اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت ییحی نب زجا ےس درایتف ای رمعف نب ییحی نب 

( ابرے ںیم وت ںیم ےن رعض ای ہک روسؽ رکمی یلص 
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 ہصح اھت اوہنں ےن اہک اپوچناں ہصح اک ینعی لک امؽ اک وسیباں ہصح۔دقر 

 رمعف نب ییحی نب احرث، وبحمب، اوبااحسؼ، ومٰیس نب ایب اعہشئ دصہقی :  رافی
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 ٤ًزو ب٩ یحٌي ب٩ حارث، ٣حبوب، ابواسحٙ، ٣رطٖ :  راوی



 

 

٩ًَِ ٣ُرَطِّ   َٙ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا أَبُو إِٔسَح َٗ ث٨ََا ٣َِحبُوْب  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحارٔٔث  ٤ًَِزُو ب٩ُِ َیِحٌَي ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َسِض٥ٔ أَِخبََر٧َا  ٔييُّ  ٌِ
ا٢َ ُسئ١َٔ اٟظَّ َٗ  ٕٖ

 َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا َسِض٥ُ ا٨َّٟٔييِّ َػل ا٢َ أ٣ََّ َ٘ َٓ ٔٔیِّطٔ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَػ ًَ َّي اهَّللُ  ا ا٨َّٟٔييِّ َػل ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔیَن َوأ٣ََّ ََٜشِض٥ٔ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ ا

زَّْة تُِدَتاُر ٩ِ٣ٔ  ُِ َٓ فٔيِّ   أَیِّ َطِیٕئ َطاَئ  َسِض٥ُ اٟؼَّ

رمعف نب ییحی نب احرث، وبحمب، اوب ااحسؼ ، رطمػ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ہبعش ےس روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ہصح 

ےک قلعتم درایتف ای ایگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس یفص ےس قلعتم درایتف ای ایگ۔ اوہنں ےن اہک ہک آرضحنت یلص اہلل 

  فآہل فملس اک ہصح وت اکی ومنم ےک ہصح ےک ہ رر یہ اھت افر یفص ےک فاےطس وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ا رایر اھت ہک  و زیچہیلع

 دنسپ آےئ فہ احلص رفام ںیل۔

 رمعف نب ییحی نب احرث، وبحمب، اوباقحس، رطمػ :  رافی
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     448    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ یحٌي، ٣حبو ب، ابواسحٙ، سٌیس جزیزی، یزیس ب٩ طدیر :  راوی

ا َٗ ٤ِزُو ب٩ُِ یَِحٌَي  ًَ ا٢َ بَیِ أَِخبََر٧َا  َٗ  ٔ یر دِّ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ اٟظِّ ُِٟحَزیِزٔیِّ  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ َس  َٙ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا أَبُو إِٔسَح َٗ ث٨ََا ٣َِحبُوْب  ٨َا أ٧ََا ٢َ َحسَّ

َّي اهَّللُ ٔ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َتَب لٔي َصٔذظ َٛ ا٢َ  َٗ ُة أََز٦ٕ  ٌَ ُط ِٗٔل ٌَ ٤ِٟٔزِبَٔس إٔذِ َزَخ١َ َرُج١ْ ٣َ ٖٕ بٔا ٍَ ٣ُرَطِّ َض١ِ أََحْس ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٣َ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  

 ِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َٟٔبىٔي ُزَصی َّي اهَّللُ  ٕس ا٨َّٟٔييِّ َػل إٔذَا ٓٔیَضا ٩ِ٣ٔ ٣َُح٤َّ َٓ أُ  ٠ُُِٗ  أ٧ََا أَِِقَ ا٢َ  َٗ أُ  ََٟط َشرِقَ ٔ َُّض٥ِ إِٔ٪ َطضُٔسوا أَِ٪  َا إ ِیٕع أ٧َ َٗ ُ ٔ ب٩ِٔ أ ر

َّي اهَّللُإ ٔاَّ اهَّللُ َوأَ٪َّ ٣ُحَ  ُِٟد٤ُٔص فٔي ٨ََُائ٤ٔٔض٥ِٔ َوَسِض٥ٔ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٛٔیَن َوأََِقُّوا بٔا ٤ُِٟرِشٔ ُٗوا ا اَر َٓ ّسا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َو ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٤َّ ًَ  

َُّض٥ِ آ٨٣ُٔوَ٪ بٔأ٣ََأ٪ اهَّللٔ َوَرُسؤٟطٔ  إ٧ٔ َٓ ٔٔیِّطٔ   َوَػ

زیدی نب ریخش ےس رفاتی ےہ ہک ںیم )اقمؾ رمدب ےس( رضحت رطمػ ےک اسھت اھت ہک رمعف نب ییحی، وبحم ب، اوب ااحسؼ ، دیعس رجریی، 

اس دفراؿ اکی صخش ڑمچے اک اکی  اڑا ےل رک احرض وہا افر اس ےن رعض ای ہی  اڑا روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

رحتری وک ڑپھ اتکس ےہ؟ ںیم ےن رعض ای   اہں ریمے فاےطس ھکل دای ےہ )افر ھجم وک دے دای ےہ( وت ریمے ںیم ےس وکیئ صخش اس 

ہی رحتری ںیم ڑپھ اتکس وہں اس ںیم رحتری اھت ہک رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربمغیپ یک اجبن ےس ہلیبق ونب زریہ نب اسیق ےک 

 افر دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس گووگں وک ولعمؾ وہ ہک فہ وگایہ د ں ےگ اس ابت یک ہک دخا ےک العفہ وکیئ ابعدت ےک القئ ںیہن ےہ



 

 

اس ےک ےجیھب وہےئ ںیہ افر فہ ارقار رک ں ےگ امؽ تمینغ ںیم ےس اپوچناں ہصح افر ربمغیپ ےک ہصح افر یفص دےنی اک وت اہلل افر روسؽ 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فہ گوگ افحتظ ںیم رںیہ ےگ۔

 ریی، زیدی نب ریخشرمعف نب ییحی، وبحم ب، اوباقحس، دیعس رج :  رافی
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 ٣حبوب، ابواسحٙ، َشیک، خؼیٕ، ٣حاہس٤ًزو ب٩ یحٌي ب٩ حارث،  :  راوی

 ًَ یٕک  ٩ًَِ ََشٔ  َٙ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا أَبُو إِٔسَح َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٣َِحبُوْب  َٗ َِٟحارٔٔث  ٤ِزُو ب٩ُِ َیِحٌَي ب٩ِٔ ا ًَ ا٢َ أَِخبََر٧َا  َٗ ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس   ٕٕ ٩ِ ُخَؼِی

َّي ُسو٢ٔ لَاَ٪ ٨٠َّٟٔٔييِّ َػل َّٟٔذی ِهَّلِل َوٟرٔلَّ ُِٟد٤ُُص ا َّي  ا َٓکَاَ٪ ٨٠َّٟٔٔييِّ َػل ةٔ َطِیّئا  َٗ َس ابَتٔطٔ  َا َیأِل٠ُُوَ٪ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ ٥َ َوَِقَ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اهَّللُ 

َٔک َو٤َ٠َِٟٔشاٛٔیٔن  ُِٟد٤ُٔص َو٠َِٟٔیَتامَي ٣ِٔث١ُ ذَٟ ابَتٔطٔ ُخ٤ُُص ا ُِٟد٤ُٔص َؤٟٔذی َِقَ ٥َ ُخ٤ُُص ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َٔک َو ٔا اهَّللُ  ب٩ِٔ  ٣ِٔث١ُ ذَٟ

٤ََّا ٤ِٔ٨َُُت٥ِ ٩ِ٣ٔ َطیِ  ٤ُ٠ًَِوا أ٧َ ا٢َ اهَّللُ َج١َّ ث٨ََاُؤُظ َوا َٗ ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ا٢َ أَبُو  َٗ بٔی١ٔ ٣ِٔث١ُ َذَٟٔک  ُسو٢ٔ اٟشَّ َٓأَ٪َّ ِهَّلِل ُخ٤َُشطُ َوٟرٔلَّ ٕئ 

ًَزَّ  ِوُٟطُ  َٗ بٔی١ٔ َو ٤ََِٟشاٛٔیٔن َواب٩ِٔ اٟشَّ َِٟیَتامَي َوا بَي َوا ِٟرُقِ ًَزَّ َوَج١َّ  َؤٟٔذی ا ٦ٕ ْٔلَ٪َّ اِْلَِطَیاَئ ل٠ََُّضا ِهَّلِل  َوَج١َّ ِهَّلِل ابِتَٔساُئ ّلََکَ

 ٥ِ َٟ َِٜشٔب َو ُٖ اِل ََّضا أََِشَ ٔشطٔ ْٔل٧َ ِٔ ُِٟد٤ُٔص بٔٔذَِکٔ َن ِیٔئ َوا َٔ ِٟ ِٟکَََل٦َ فٔي ا َتَح ا ِٔ ٤ََّا اِسَت ُط إ٧ٔ َّ٠ ٌَ َٟ زَّ َو ًَ ِٔٔشطٔ  ٔلَي َن َة إ َٗ َس َی٨ِٔشِب اٟؼَّ

 ٔ ١ُ ف ٌَ َٓیُِح ٨ٔی٤َٔة َطِیْئ  َِ ِٟ َخُذ ٩ِ٣ٔ ا ِْ ِس ٗٔی١َ یُ َٗ ٥ُ٠ًَِ َو الَي أَ ٌَ ََّضا أَِوَساُر ا٨َّٟأض َواهَّللُ َت َّٟٔذی ِهَّلِل َوَج١َّ ْٔل٧َ ِض٥ُ ا َبٔة َوصَُو اٟشَّ ٌِ َٜ ي اِل

ٔلَي اِِل٣َٔا٦ٔ  ٥َ إ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  زَّ َوَج١َّ َوَسِض٥ُ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ِ َرأَی  ًَ ٔلي ٨ِ٣ُٔط ٩ِ٣َ َرأَی ٤٣َّٔ ٌِ ََلَح َوشُ ََ ٨ِ٣ُٔط َواٟشِّ ا َشِظتَرٔی اِلَُکَ

آٔ٪ َوَسِض٥ْ ٟٔٔذی ِٟرُقِ طٔ َوا ِ٘ ٔٔ ِٟ ٥ٔ٠ِ َوا ٌٔ ِٟ َِٟحٔسیٔث َوا ّة ْٔلَص١ِٔ اِِلِٔسََل٦ٔ َو٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا ٌَ َٔ ٨ََُاّئ َو٨ِ٣َ بَي َوص٥ُِ ب٨َُو َصأط٥ٕ َوب٨َُو  ٓٔیطٔ  ِٟرُقِ ا

 ُ٤ِٟ َِٟیَتامَي ا ىٔيِّ لَا َِ ِٟ ٔ ٨ِ٣ُٔض٥ِ زُوَ٪ ا ٘ٔیر َٔ َّطُ ٠ِٟٔ ِس ٗٔی١َ إ٧ٔ َٗ ٘ٔیرُ َو َٔ ِٟ ىٔيُّ ٨ِ٣ُٔض٥ِ َوا َِ ِٟ ٠ٔٔب بَِی٨َُض٥ِ ا َٟیِٔن لَّ ِو َ٘ ِٟ بٔی١ٔ َوصَُو أَِطَبُط ا َواب٩ِٔ اٟشَّ

َٜبٔیرُ َواٟذَّ  ِٔیرُ َواِل ٥ُ٠ًَِ َواٟؼَّ الَي أَ ٌَ َوأب ٨ًِٔسٔی َواهَّللُ َت ٤َُط بٔاٟؼَّ َٗشَّ َُٟض٥ِ َو ١َ َذَٟٔک  ٌَ زَّ َوَج١َّ َج ًَ ََکُ َواِْل٧ُِثَي َسَواْئ ْٔلَ٪َّ اهَّلَل 

ٕف َو َا  ٌِ ًَلَي َب ُض٥ِ  ـَ ٌِ ١َ َب َـّ َٓ َُّط  َِٟحٔسیٔث أ٧َ َِٟیَص فٔي ا ٥َ ٓٔیض٥ِٔ َو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٤َ٠َأئ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٌُ ِٟ ٤ُ٠َطُ بَیَِن ا ٌِ َٖ َن  خََٔل

 ُ ََکَ َواِْل٧ُِثَي ٓٔیطٔ َسَواْئ إَٔذا لَا٧
َُّط بَِی٨َُض٥ِ َوأَ٪َّ اٟذَّ ََُٓلٕ٪ أ٧َ ِو أَِوَصي بُٔث٠ُثٔطٔ َٟٔبىٔي  َٟ ِّرَ فٔي َرُج١ٕ  َضََٜذا ل١ُُّ َطِیٕئ ُػی َٓ وا یُِحَؼِوَ٪ 

َٔک اِْل٣ٔ  ؤیَّةٔ إ ٔاَّ أَِ٪ یَُبیَِّن ذَٟ َّطُ بَِی٨َُض٥ِ بٔاٟشَّ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔیَن َوَسِض٥ْ َٟٔبىٔي ََُٓلٕ٪ أ٧َ ٙٔ َوَسِض٥ْ ٠َِٟٔیَتامَي ٩ِ٣ٔ ا ِوٓٔی زُ بٔطٔ َواهَّللُ َولٔيُّ اٟتَّ



 

 

 ٜٔ َلي أََحْس ٨ِ٣ُٔض٥ِ َسِض٥ُ ٣ِٔش ٌِ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔیَن َو َا شُ بٔی١ٔ ٩ِ٣ٔ ا ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔیَن َوَسِض٥ْ  ٔاب٩ِٔ اٟشَّ یٕن َوَسِض٥ُ اب٩ِٔ ٤َ٠َِٟٔشاٛٔیٔن ٩ِ٣ٔ ا

 َٟ بٔی١ٔ َوٗٔی١َ  ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔیَن اٟشَّ َِٟ٘ٔتا٢َ ٩ِ٣ٔ ا ٔش٤َُضا اِِل٣َٔا٦ُ بَیَِن ٩ِ٣َ َحرَضَ ا ِ٘ ُة أَِخ٤َإض َش ٌَ َِٟبأِٟٔیَن ُط ُخِذ أَیَُّض٤َا ٔطئَِ  َواِْلَِرَب  ا

ئف، اجمدہ ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اہک رقآؿ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل  ی
ض

 

ذ
رمعف نب ییحی نب احرث، وبحمب، اوب ااحسؼ ، رشکی، 

ملس ںیم  و ،سم اہلل افر روسؽ دفونں ےک فاےطس ذموکر ےہ فہ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فاےطس اھت افر آپ یلص اہلل ہیلع ف

فآہل فملس ےک رہتش دارفں ےک فاےطس ذموکر ےہ ویکہکن اؿ وک دصہق ںیم ےس ھچک ےل انیل درتس ںیہن اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ہق وت گووگں اک  لی  لیچ ےہ فہ ہلیبق ونباہمش ےک فاےطس انمبس ںیہن ےہ افر اس ےک اشایؿ اشؿ ںیہن ےہ )ویکہکن فملس ےن رفامای دص

ینب اہمش بس ےس الضف افر ایلع اخدناؿ ےہ( رھپ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس اپوچناں ہصح ںیم ےس اپوچناں ہصح ےتیل 

ہتش دار اپوچناں ہصح ےتیل افر میتی ایس دقر ےتیل ےھت اسمرف یھب ایس دقمار ںیم ےل ےتیل ےھت افر افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ر

اسمنیک یھب ایس دقمار ںیم ےل ےتیل ےھت۔ نج ےک اپس وساری ہن وہیت ای راہتس اک رخہچ ہن وہ ا رضحت اامؾ اسنیئ ےن رفامای ہی  و اہلل 

ِ
َ
َاَّؿَ ّلِّ َ

 

۔ اخل( ہی اءاداء الکؾ ےہ اس فہج ےس ہک امتؾ زیچ ں اہلل یہ ےک ےیل ںیہ افر ػء افر ،سم ےن رشفع رفامای اےنپ انؾ ےس )ف
ُ
ة
َ
ُش
ُم

 

د
 

ںیم اہلل ےن اےنپ انؾ رپ رشفع ای اس ےیل ہک ہی دفونں دمعہ آدمؿ ںیہ افر دصہق ںیم اےنپ انؾ ےس رشفع ںیہن رفامای ہکلب اس رطہقی 

 
فَُق
ِل َ
 
ُ
ات َ

 

ف ددَ َّ
ص
ل
ا ا
َ
َ
ّ

 

آِء( آرخ کت ویکہکن دصہق گووگں اک  لی  لیچ ےہ افر ضعب ےن اہک ہک امؽ تمینغ ںیم ےس ھچک ےل رک ےس رفامای )اِن
َ
ر 

ر اخہن ہبعک ںیم رھک دےتی ںیہ افر فہ یہ ہصح اہلل افر روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہصح اامؾ وک ےلم اگ فہ اس ںیم وھگڑے افر ایھتہ

ے دے اگ سج ےس املسمونں وکعفن وہ افر رضحات الہ دحثی افر الہ ملع افر اہقفء رکاؾ رخدیے اگ افر سج وک انمبس ت ےھج اگ د

افر رقآؿ رکمی ےک اقرویں وک دے اگ افر رہتش دارفں اک ہصح ہلیبق یبن اہمش افر ینب بلطم وک ےلم اگ ہاےہ فہ امؽ دار وہں ہاےہ اتحمج 

ہی وقؽ زایدہ کیھٹ ولعمؾ وہ ا ےہ نکیل وھچےٹ افر ڑبے افر رمد ف  وہں ضعب ےن اہک ہک  و اؿ ںیم اتحمج وہں اؿ وک ےلم اگ افر

وعرت امتؾ ےک امتؾ ہصح ںیم ربارب ںیہ )ینعی امؽ تمینغ ںیم وعرت افر رمد افر ابغل انابغل یک دیق ںیہن ےہ بس اک بس ربارب ےہ(۔ 

 فملس ےن اؿ وک میسقت رفامای افر دحثی رشفی ںیم ہی ویکہکن اہلل زعفلج ےن ہی امؽ اؿ وک دالای ےہ افر روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

ںیہن ےہ ہک رضحت ےن ضعب رضحات وک زایدہ دالای وہ افر ضعب وک مک افر مہ اس ہلئسم ںیم املعء رکاؾ اک االتخػ ںیہن ےتھجمس ہک ارگ یسک 

ربارب ےلم اگ ہاےہ رمد وہں ہاےہ وعرت بج اؿ صخش ےن اےنپ اہتیئ امؽ یک فتیص یک یسک یک افالد ےک فاےطس وت فہ امتؾ افالد وک ربارب 

اک امشر وہ ےکس اس رطح  و زیچ یسک یک افالد وک دالیئ اجےئ وت اس ںیم امتؾ ےک امتؾ ربارب وہں ےگ نکیل سج وصرت ںیم دالےن فاال 

اتییم اک ہصح اؿ اتییم وک دالای  فاحض رک دے الفں وک اس دقر افر الفں وک اس دقر امؽ ےلم اگ وت اس ےک ےنہک ےک اطمقب دای اجےئ اگ افر

 اجںیئ ےگ ینعی نیکسم افر اسمرف 

ے

اجےئ اگ  و ہک املسمؿ ںیہ ایس رطہقی ےس  و نیکسم افر اسمرف املسمؿ ںیہ افر یسک وک دف ہصح ہن دیئ

ہ اامؾ میسقت رکے اگ اؿ دفونں وک ا رایر دای اجےئ اگ ہک فہ نیکسم اک ہصح ںیل ای اسمرف اک اب ابیق ہار ،سم امؽ تمینغ ںیم ےس وت ف



 

 

 املسمونں وک  و ہک ابغل ںیہ افر اہجد ںیم رشکی وہےئ ےھت۔

ئف، اجمدہ :  رافی ی
ض

 

ذ
 رمعف نب ییحی نب احرث، وبحمب، اوباقحس، رشکی، 

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

  

ی میسقت رک ےن ےس :   ابب

ے

فب

  قلعتم

 املسمؿ اک وخؿ رحاؾ وہان

     450    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلي ب٩ ححز، اس٤اًی١ شٌىي اب٩ ابزاہی٥، ایوب، ًَک٣ة ب٩ خاٟس، ٣اٟک ب٩ اوض ب٩ حسثا٪ :  راوی

ىٔي اب٩َِ  ٌِ ٌٔی١ُ َش ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَلٔيُّ ب٩ُِ حُِحز ٩ًَِ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ أَِؤض ب٩ِٔ  أَِخبََر٧َا  ٣ََة ب٩ِٔ َخأٟٕس  ٩ًَِ ًَِٔکٔ ٩ًَِ أَیُّوَب  إٔبَِزاصٔی٥َ 

 َٓ ِٗٔف بَِیىٔي َوبَیَِن َصَذا  بَّاُض ا ٌَ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ ٔلَي ٤ًََُز یَِدَتٔؼ٤َأ٪  ًَلٔيٌّ إ بَّاُض َو ٌَ ِٟ ا٢َ َجاَئ ا َٗ َِٟحَسثَأ٪  ِٓٔؼ١ِ بَِی٨َُض٤َا ا ا٢َ ا٨َّٟاُض ا َ٘

ا٢َ ًُ  َ٘ ا٢َ  َا ٧ُوَرُث ٣َا َتزَ َٓ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٤َٔ٠ًَا أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ِس  َٗ ِٓٔؼ١ُ بَِی٨َُض٤َا  ا٢َ ٤َزُ  َا أَ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ْة  َٗ ٨َا َػَس ِٛ

 ٔ ُٗوَت أَص٠ِ أََخَذ ٨ِ٣َٔضا  َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ٤َِٟا٢ٔ ث٥َُّ َؤَٟیَضا أَبُو اٟزُّصِزٔیُّ َؤَٟیَضا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ١َ َسائَٔزُظ َسبٔی٠َطُ َسبٔی١َ ا ٌَ طٔ َوَج

ََٓشأ ََانٔي  ٍُ ث٥َُّ أََتَیانٔي  َّٟٔذی لَاَ٪ َشِؼ٨َ َ  ٓٔیَضا ا ٌِ َؼ٨َ َٓ َس أَبٔي بََِکٕ  ٌِ ِّٟیُتَضا َب َسُظ ث٥َُّ ُو ٌِ ًَلَي أَِ٪ َی٠َٔیاَصا بََِکٕ َب َِٟیض٤َٔا  ٔ َضا إ ٌَ َٓ أَِ٪ أَِز

َّٟذٔ  ِّٟیُتضَ بٔا َّٟٔذی ُو َّٟٔذی َؤَٟیَضا بٔطٔ أَبُو بََِکٕ َوا ٥َ َوا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َِٟیض٤َٔا ی َؤَٟیَضا بٔطٔ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٔ ُتَضا إ ٌِ َٓ َس َٓ ا بٔطٔ 

ٔش٥ِ لٔي ب٨َٔٔؼیٔيي ٩ِ٣ٔ ابِ  ِٗ و٢ُ َصَذا ا ُ٘ َٔک ًُُضوَزص٤َُا ث٥َُّ أََتَیانٔي َش ًَلَي ذَٟ ٔش٥ِ لٔي ب٨َٔٔؼیٔيي ٩ِ٣ٔ َوأََخِذُت  ِٗ و٢ُ َصَذا ا ُ٘ ٩ٔ أَِٔي َوَش

َّي ا َّٟٔذی َؤَٟیَضا بٔطٔ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ًَلَي أَِ٪ َی٠َٔیاَصا بٔا َِٟیض٤َٔا  ٔ َضا إ ٌَ َٓ َّٟٔذی َؤَٟیَضا بٔطٔ ا٣َِزأَتٔي َوإِٔ٪ َطائَا أَِ٪ أَِز ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوا ًَ هَّللُ 

 ِّٟ َّٟٔذی ُو َ أَبُو بََِکٕ َوا أ َٓ ٤ََّا ٤ِٔ٨َُُت٥ِ ٩ِ٣ٔ َطِیٕئ  ٤ُ٠ًَِوا أ٧َ ا٢َ َوا َٗ َٔٔیا َذَٟٔک ث٥َُّ  ُٛ َِٟیض٤َٔا َوإِٔ٪ أَبََیا  ٔ ُتَضا إ ٌِ َٓ ٪َّ ِهَّلِل ُخ٤َُشطُ یُتَضا بٔطٔ َز

 َ٤َّ ُْ َأئ إ٧ٔ بٔی١ٔ َصَذا َٟٔض ٤ََِٟشاٛٔیٔن َواب٩ِٔ اٟشَّ َِٟیَتامَي َوا بَي َوا ِٟرُقِ ُسو٢ٔ َؤٟٔذی ا ٤ََِٟشاٛٔیٔن َوٟرٔلَّ أئ َوا ُٔرَقَ اُت ٠ِٟٔ َٗ َس ا اٟؼَّ

ُْ َا  ار٣ٔٔیَن َوفٔي َسبٔی١ٔ اهَّللٔ صَٔذظٔ َٟٔض َِ ِٟ أب َوا َٗ ٠ُُٗوبُُض٥ِ َوفٔي اٟزِّ ٔة  َٔ َّٟ َْ ٤ُ ِٟ ٠َِیَضا َوا ًَ ا٠٣ٔٔیَن  ٌَ ِٟ ًَلَي َرُسؤٟطٔ َوا َٓاَئ اهَّللُ  ٔئ َو٣َا أَ

٠ًََِیطٔ ٩ِ٣ٔ َخ  ُت٥ِ  ِٔ ٤َا أَِوَج َٓ ّة ٨ِ٣ُٔض٥ِ  بٔیَّ ی رَعَ ّة ُِقّ ٥َ َخاػَّ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ اٟزُّصِزٔیُّ َصٔذظٔ َٟٔزُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َٗ ِی١ٕ َو َا رٔلَإب 

بَي َو  ِٟرُقِ ُسو٢ٔ َؤٟٔذی ا طٔ َوٟرٔلَّ
َّ٠ٔ٠َٓ ی  ِٟرُقَ ًَلَي َرُسؤٟطٔ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا َٓاَئ اهَّللُ 

َٖ ٣َا أَ َذا  َٛ َذا َو َٛ َِٟیتَ َِٓسُ   ٤ََِٟشاٛٔیٔن ا امَي َوا

َّٟٔذی٩َ َتَبوَّ  ُجوا ٩ِ٣ٔ زٔیَارٔص٥ِٔ َوأ٣ََِوأٟض٥ِٔ َوا َّٟٔذی٩َ أُِخٔ ٤َُِٟضأجزٔی٩َ ا أئ ا ُٔرَقَ بٔی١ٔ َو ٠ِٟٔ ِب٠ٔض٥ِٔ َواب٩ِٔ اٟشَّ َٗ اَر َواِِلٔی٤َاَ٪ ٩ِ٣ٔ  ُؤا اٟسَّ

َبِ  َصٔذظٔ اِْلیَ  ًَ اِسَتِو َٓ ٔسص٥ِٔ  ٌِ َّٟٔذی٩َ َجاُؤا ٩ِ٣ٔ َب ا٢َ َوا َٗ ٌّٙ أَِو  ٤َِٟا٢ٔ َح َٟطُ فٔي َصَذا ا ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔیَن إ ٔاَّ  َٙ أََحْس ٩ِ٣ٔ ا ٥ِ٠َ یَِب َٓ ُة ا٨َّٟاَض 



 

 

ًَلَي ل١ُِّ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ََٟیأِتٔیَنَّ  َٟئ٩ِٔ ًِٔظُ  إِٔ٪ َطاَئ اهَّللُ  ائ٥ُِٜٔ َو َّٗ َف ٩ِ٣َ َت٠٤ُِٜٔوَ٪ ٩ِ٣ٔ أَرٔ ٌِ طُ َحىٌّ إ ٔاَّ َب ا٢َ َحوُّ َٗ طُ أَِو  ُّ٘   َح

 نب اخدل، امکل نب افس نب دحاثؿ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ابعس افر رضحت یلع

 

 نب رجح، اامسلیع ینعی انب اربامیہ، اویب، رکعمة

یلع دفونں رضحات ڑگھجا رکےت وہےئ )ینعی االتخػ رکےت وہےئ آےئ( اس امؽ ےک ہلسلس ںیم  و ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

ہلیبق ونب ریضن افر زغفہ ربیخ اک ،سم ہک سج وک رضحت رمع ےن اینپ الختف ںیم اب دفونں رضحات وک فآہل فملس اک اھت ےسیج ہک دفک افر 

رپسد رک دای اھت۔ رضحت انب ابعس ےن اہک ہک ریما افر اؿ اک ہلصیف رفام د ں۔ رضحت رمع ےن رفامای ںیم یھبک ہلصیف ںیہن رکفں اگ )ینعی 

ہک دفونں وک ولعمؾ ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای امہرا رتہک اس امؽ وک ںیم میسقت ںیہن رکفں اگ( اس ےیل 

یسک وک ںیہن اتلم افر مہ گوگ  و ھچک وھچڑ اجںیئ فہ دصہق ےہ اہتبل روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس امؽ ےک وتمیل رےہ افر اس 

 راہ دخا ںیم رخچ رکےت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دعب رضحت ںیم ےس اےنپ رھگ ےک رخچ ےک اطمقب ےل ےتیل افر ابیق

اوبرکب اس ےک وتمیل رےہ رھپ رضحت اوبرکب ےک دعب ںیم اس اک وتمیل راہ۔ ںیم ےن یھب ایس رطہقی ےس ای ہک سج رطہقی ےس رضحت 

 ےک اطمقب دے دای رکےت ےھت افر ابیق تیب اوبرکب رکےت ےھت ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رھگ ےک گووگں وک رخہچ

ااملؽ ںیم عمج رفامےت رھپ ہی دفونں )ینعی رضحت ابعس افر رضحت یلع( ریمے اپس آےئ افر ھجم ےس اہک ہک فہ امؽ امہرے وحاےل 

ت اوبرکب رفام د ں مہ اس ںیم ےس ایس رطہقی ےس لمع رک ں ےگ ہک سج رطہقی ےس روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس )افر رضح

دصقی( لمع رفامےت ےھت افر سج رطہقی ےس مت لمع رکےت رےہ ںیم ےن فہ امؽ دفونں ےک رپسد رک دای افر دفونں ےس ارقار ےل ایل 

اب ہی دفونں رھپ فاسپ آےئگ ںیہ اکی اتہک ےہ ریما ہصح ریمے ےجیتھب ےس فاسپ دال )ینعی رضحت ابعس ےس ویکہکن فہ روسؽ رکمی 

 فملس ےک اچچ ےھت( افر دفرسا صخش اتہک ےہ ہک ریما ہصح ریمی اہیلہ یک اجبن ےس دال )ینعی رضحت یلع ویکہکن فہ یلص اہلل ہیلع فآہل

وشرہ ےھت رضحت افہمط ےک  و روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک مرتحؾ اصبح زادی ںیھت( ارگ اؿ وک وظنمر وہ وت فہ امؽ ںیم اؿ 

س رطح ےس لمع رفامںیئ ہک سج رطہقی ےس روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس لمع رفامےت ےک رپسد رک ا وہں اس رشط رپ ہک ا

ےھت افر اؿ ےک دعب رضحت اوبرکب دصقی ےن رفامای ےہ افر اؿ ےک دعب ںیم ےن ہی ای ےہ افر  و اؿ وک وظنمر ہن وہ وت فہ اےنپ رھگ ھٹیب 

ت رمع ےن رفامای رقآؿ رکمی ںیم دوھکی ہک دخافدن دقفس امؽ تمینغ ےس اجںیئ )افر  و امؽ ےہ فہ امہرے اپس یہ رےہ اگ( رھپ رضح

قلعتم رفام ا ےہ ہک اس ںیم ےس ،سم دخافدن دقفس افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر رہتش دارفں افر اتییم اسمنیک افر 

 ولقب افر الغومں افر اعنیلم افر اسمرففں اک ےہ افر دصاقت ےک ابرے ںیم رفام ا ےہ ہک فہ رقفاء اف

 

ر اسمنیک افر اعنیلم افر ؤملفة

رقض دارفں افر اجمدہنی ےک فاےطس ںیہ افر اس امؽ وک یھب رضحت ےن دصہق ف ریخات رفامای وت اس ںیم یھب رقفاء ف اسمنیک افر امتؾ 

افدنی ےہ ہک اہلل ےن روسؽ یلص الہ االسؾ اک قح وہاگ افر اس ںیم ھچک امؽ تمینغ ےہ اس ںیم یھب اس بس اک قح ےہ رھپ اراشد دخ

اہلل ہیلع فآہل فملس وک  و امؽ اطعء رفامای افر )مت ےن اس ےک احلص رکےن ںیم( اےنپ وھگڑے افر وسارایں ںیہن دفڑاںیئ )ینعی گنج 



 

 

آہل فملس اک ےہ افر فہ افر لتق ف اتقؽ ےک ریغب  و امؽ اہھت آایگ( رافی زرہی ےن لقن رفامای اہتبل ہی امؽ اخص روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع ف

دنچ اگؤں رعہیب ای رعہنی ےک افر دفک افر الفں افر الفں رگم اس امؽ ےک قح ںیم یھب دخافدن دقفس اک اراشد ےہ ہک  و اہلل ےن اےنپ 

 دارفں اک افر روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک انعتئ رفامای اگؤں فاگوں ےس فہ اہلل افر روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ےہ افر رہتش

اتییم افر اسمنیک اک افر اسمرففں اک ےہ رھپ اراشد رفامای ےہ ہک اؿ رقفاء اک یھب اس ںیم قح ےہ  و ہک اےنپ اکمؿ وھچڑ رک آےئ افر 

 ےئگ رھپ اراشد رفامای ےہ ہک اؿ اک یھب قح ےہ ہک اؿ ےس ےلہپ 

ے

اےنپ اکمانت ےس اکنؽ دےیئ ےئگ افر اےنپ امگوں ےس رحمفؾ رک دیئ

اراالسلؾ ںیم آےکچ ےھت افر اامیؿ ال ےکچ ےھت رھپ اراشد ےہ ہک اؿ اک یھب قح ےہ ہک  و ہک اؿ گووگں ےک دعب املسمؿ وہ رک آےئ وت د

 اس آتی رکہمی ےن امتؾ املسمونں وک ااحہط رک ایل اب وکیئ املسمؿ ابیق ںیہن راہ ےہ ہک سج اک قح اس امؽ ںیم ہن وہ ای اس اک ھچک ہصح ہن

 گووگں ےک ضعب افر ابدنی یہ رہ ےئگ اؿ اک ہصح اس امؽ ںیم ںیہن ےہ )فہ رحمفؾ ںیہ( افر ںیم زدنہ روہں اگ وت اہتبل دخا وہاہتبل مت

 ہاےہ وترہ اکی املسمؿ وک اس ںیم ےس ھچک ہن ھچک قح ای ہصح ےلم اگ۔

 نب اخدل، امکل نب افس نب :  رافی

 

  دحاثؿیلع نب رجح، اامسلیع ینعی انب اربامیہ، اویب، رکعمة

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

  

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک : ابب

  ادعباری رکےن ےس تعیب

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

  ادعباری رکےن ےس تعیب

     451    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابو ًبساٟزح٩٤ نشائي، ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، یحٌي ب٩ سٌیس، ًبازة ب٩ وٟیس ب٩ ًبازة ب٩ ػا٣ ، ًبازة ب٩  :  راوی

 ػا٣ 

ا٢َ حَ  َٗ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ٔوطٔ  ِٔ َٟ َشائٔيُّ ٩ِ٣ٔ 
ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا٨َّٟ ثَ أَِخبََر٧َا اِِل٣َٔا٦ُ أَبُو  ٌٔیٕس سَّ ٩ًَِ یَِحٌَي ب٩ِٔ َس ٨َا ا٠َِّٟیُث 

٨َا َرُسو٢َ اهَّللٔ ٌِ ا٢َ بَاَش َٗ ا٣ٔٔ   ٩ًَِ ًَُباَزَة ب٩ِٔ اٟؼَّ ا٣ٔٔ   َِٟؤٟیٔس ب٩ِٔ ًَُباَزَة ب٩ِٔ اٟؼَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٩ًَِ ًَُباَزَة ب٩ِٔ ا َّي اهَّللُ  َػل

ُِسٔ  ٌُ ِٟ ِٟیُُِسٔ َوا ًَةٔ فٔي ا ا ٍٔ َواٟلَّ ٤ِ ُٖ ًَلَي اٟشَّ ٨َّا  َا ٧ََدا ُٛ ِّٙ َحِیُث  َِٟح و٦َ بٔا ُ٘ ََ اِْل٣ََِز أَص٠َُِط َوأَِ٪ َن ٔ َوأَِ٪  َا ٨َُ٧ازٔ ظ ٤ََِِٟکَ ٨ِ٤ََِٟظٔم َوا َوا



 

 

ِو٣ََة  َائ٥ٕٔ  َٟ 

اوب دبعارلنمح اسنیئ، ہبیتق نب دیعس، ثیل، ییحی نب دیعس، ابعدة نب ف دی نب ابعدة نب اصتم، ابعدة نب اصتم ےس رفاتی ےہ ہک مہ 

گووگں ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس تعیب یک ےننس افر امےنن رپ )ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  و مکح اصدر رفامںیئ 

ےگ مہ اس وک ںینس ےگ افر اس ےک اطمقب لمع رک ں ےگ( آاسین افر دوشاری افر وخیش افر رجن رہ اکی احتل ںیم افر  و صخش 

انبای اجےئ اگ اس ےس ہن ڑگھجےن رپ ینعی سج وک امہرے افرپ احمک رقار د ں ےگ مہ گوگ اس یک رفامں ربداری امہرے ےیل اریم رسدار 

رک ں ےگ افر مہ گوگ ہشیمہ قح ےک امتحت رںیہ ےگ ہاےہ مہ سج ہگج رپ یھب وہں افر مہ یسک ربا ےنہک فایل یک ربایئ ےس ںیہن ڈر ں 

 ےگ۔

  دیعس، ثیل، ییحی نب دیعس، ابعدة نب ف دی نب ابعدة نب اصتم، ابعدة نب اصتماوب دبعارلنمح اسنیئ، ہبیتق نب :  رافی

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

  

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

  ادعباری رکےن ےس تعیب

     452    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابو ًبساٟزح٩٤ نشائي، ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، یحٌي ب٩ سٌیس، ًبازة ب٩ وٟیس ب٩ ًبازة ب٩ ػا٣ ، ًبازة ب٩  :  راوی

 ػا٣ 

َِٟؤٟیٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ًَُباَزَة ب٩ِٔ ا ٌٔیٕس  ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ا٠َِّٟیُث  َٗ ازٕ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  أَِخبََر٧َا ًٔیَسي ب٩ُِ َح٤َّ ا٣ٔٔ   ًَُباَزَة ب٩ِٔ اٟؼَّ

 ًَ ا ٍٔ َواٟلَّ ٤ِ ًَلَي اٟشَّ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٨َا َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ا٢َ بَاَش َٗ ا٣ٔٔ   ِٟیُُِسٔ َوَذََکَ أَ٪َّ ًَُباَزَة ب٩َِ اٟؼَّ ُِسٔ َوا ٌُ ِٟ ةٔ فٔي ا

 ٣ِٔث٠َطُ 

 نب دیعس، ابعدة نب ف دی نب ابعدة نب اصتم، ابعدة نب اصتم ےس رفاتی ےہ ہک مہ اوب دبعارلنمح اسنیئ، ہبیتق نب دیعس، ثیل، ییحی

گووگں ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس تعیب یک ےننس افر امےنن رپ )ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  و مکح اصدر رفامںیئ 

افر دوشاری افر وخیش افر رجن رہ اکی احتل ںیم افر  و صخش ےگ مہ اس وک ںینس ےگ افر اس ےک اطمقب لمع رک ں ےگ( آاسین 

امہرے ےیل اریم رسدار انبای اجےئ اگ اس ےس ہن ڑگھجےن رپ ینعی سج وک امہرے افرپ احمک رقار د ں ےگ مہ گوگ اس یک رفامں ربداری 

ربا ےنہک فایل یک ربایئ ےس ںیہن ڈر ں رک ں ےگ افر مہ گوگ ہشیمہ قح ےک امتحت رںیہ ےگ ہاےہ مہ سج ہگج رپ یھب وہں افر مہ یسک 

 ےگ۔



 

 

 اوب دبعارلنمح اسنیئ، ہبیتق نب دیعس، ثیل، ییحی نب دیعس، ابعدة نب ف دی نب ابعدة نب اصتم، ابعدة نب اصتم :  رافی

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

  

  و یھب امہرا اریم رقمر وہاگ مہ اس یک اخمتفل ںیہن رک ں ےگ اس رپ تعیب رکان ہک

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اس رپ تعیب رکان ہک  و یھب امہرا اریم رقمر وہاگ مہ اس یک اخمتفل ںیہن رک ں ےگ

     453    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ارث ب٩ ٣شٜین، اب٩ ٗاس٥، ٣اٟک، یحٌي ب٩ سٌیس، ًبازة ب٩ وٟیس ب٩ ًبازة، ًبازة ب٩ ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ و ح :  راوی

 ػا٣ 

ا َٗ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا  ٍُ ٠َِیطٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔیٕن ِٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة َوا ٩ًَِ َیِحٌَي أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ثَىٔي ٣َأْٟک  ٢َ َحسَّ

 َٗ ٌٔیٕس  ٨َا َرُسو٢َ اهَّللٔب٩ِٔ َس ٌِ ا٢َ بَاَش َٗ ٩ًَِ ًَُباَزَة  ثَىٔي أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟؤٟیٔس ب٩ِٔ ًَُباَزَة  ٠ًََِیطٔ ا٢َ أَِخبََرنٔي ًَُباَزةُ ب٩ُِ ا َّي اهَّللُ   َػل

ظٔ َوأَِ٪  َا  ٤ََِِٟکَ ٨ِ٤ََِٟظٔم َوا ُِسٔ َوا ٌُ ِٟ ِٟیُُِسٔ َوا ًَٔة فٔي ا ا ٍٔ َواٟلَّ ٤ِ ًَلَي اٟشَّ  ٥َ ِّٙ  َوَس٠َّ َِٟح و٦َ بٔا ُ٘ و٢َ أَِو َن ُ٘ ََ اِْل٣ََِز أَص٠َِطُ َوأَِ٪ َن ٨َُ٧ازٔ

َِٟو٣ََة  َائ٥ٕٔ   ُٖ ٨َّا  َا ٧ََدا ُٛ  َحِیُث٤َا 

دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، ییحی نب دیعس، ابعدة نب ف دی نب ابعدة، ابعدة نب اصتم ےس رفاتی ےہ ہک مہ 

 ہیلع فآہل فملس ےس ےننس افر امےنن ینعی امستع ف اساتع رپ تعیب یک )بلطم ہی ےہ ہک آپ یلص اہلل گووگں ےن روسؽ رکمی یلص اہلل

ہیلع فآہل فملس  و مکح اصدر رفامںیئ ےگ مہ گوگ اس ےک اطمقب لمع رک ں ےگ( آاسین افر دوشاری افر وخیش افر رجن رہ اکی احتل 

ہن ڑگھجےن رپ افر ہشیمہ گوگ قح ےک اپدنب رںیہ ےگ سج ہگج وہں مہ گوگ یسک ںیم افر  و صخش امہرے افرپ اریم رقمر وہاگ اس ےس 

 ربا ےنہک فایل یک ربایئ ےس ںیہن ڈر ں ےگ۔

 دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، ییحی نب دیعس، ابعدة نب ف دی نب ابعدة، ابعدة نب اصتم :  رافی

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

  

 چس ےنہک رپ تعیب رکان

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 چس ےنہک رپ تعیب رکان



 

 

     454    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبازة ب٩ وٟیس ب٩ ًبازة، ًبازة ب٩ ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ و حارث ب٩ ٣شٜین، اب٩ ٗاس٥، ٣اٟک، یحٌي ب٩ سٌیس،  :  راوی

 ػا٣ 

َٙ َوَیِحٌَي ٩ًَِ اب٩ِٔ إِٔسَح ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ إِٔزرٔیَص  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َیِحٌَي ب٩ِٔ أَیُّوَب  ٩ًَِ ًَُباَزَة ب٩ِٔ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌٔیٕس  ب٩ُِ َس

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ا٣ٔٔ   َِٟؤٟیٔس ب٩ِٔ ًَُباَزَة ب٩ِٔ اٟؼَّ ًَةٔ فٔي  ا ا ٍٔ َواٟلَّ ٤ِ ًَلَي اٟشَّ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٨َا َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ا٢َ بَاَش َٗ  ٔ ظ َجسِّ

ِّٙ َحیِ  َِٟح و٢َ بٔا ُ٘ ًَلَي أَِ٪ َن ََ اِْل٣ََِز أَص٠َُِط َو ٔ َوأَِ٪  َا ٨َُ٧ازٔ ظ ٤ََِِٟکَ ٨ِ٤ََِٟظٔم َوا ُِٟیُِسٔ َوا ُِسٔ َوا ٌُ ِٟ ٨َّاا ُٛ  ُث 

 نب اویب، دبعاہلل نب ادرسی، انب ااحسؼ، ییحی نب دیعس، ابعدة نب ف دی نب ابعدة، ابعدة نب اصتم ےس رفاتی ےہ ہک مہ دمحم نب ٰییحی

گووگں ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ےننس افر امےنن ینعی امستع ف اساتع رپ تعیب یک )بلطم ہی ےہ ہک آپ یلص اہلل 

رفامںیئ ےگ مہ گوگ اس ےک اطمقب لمع رک ں ےگ( آاسین افر دوشاری افر وخیش افر رجن رہ اکی احتل ہیلع فآہل فملس  و مکح اصدر 

ںیم افر  و صخش امہرے افرپ اریم رقمر وہاگ اس ےس ہن ڑگھجےن رپ افر ہشیمہ گوگ قح ےک اپدنب رںیہ ےگ سج ہگج وہں مہ گوگ یسک 

یک اس رپ )ینعی ارگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یسک وک مہ ےس زایدہ اطعء ربا ےنہک فایل یک ربایئ ےس ںیہن ڈر ں ےگ۔ مہ ےن تعیب 

 رفامںیئ ےگ وت مہ گوگ ڑگھجا ںیہن رک ں ےگ افر سج ہگج وہں ےگ چس ںیہک ےگ۔

 دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، ییحی نب دیعس، ابعدة نب ف دی نب ابعدة، ابعدة نب اصتم :  رافی

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

  

 ااصنػ یک ابت ےنہک رپ تعیب رک ےن ےس قلعتم

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ااصنػ یک ابت ےنہک رپ تعیب رک ےن ےس قلعتم

     455    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یحٌي ب٩ سٌیس، ًبازة ب٩ وٟیس ب٩ ًبازة، ًبازة ب٩  ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ و حارث ب٩ ٣شٜین، اب٩ ٗاس٥، ٣اٟک، :  راوی

 ػا٣ 

ا٢َ َحسَّ  َٗ  ٕ ثٔیر َٛ َِٟؤٟیُس ب٩ُِ  ثَىٔي ا ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ َِٟؤٟیٔس أَ٪َّ أَبَاُظ ثَىٔي ًَُباَزةُ ب٩ُِ أَِخبََرنٔي َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ا

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٨َا َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ا٢َ بَاَش َٗ ا٣ٔٔ   ٔ ًَُباَزَة ب٩ِٔ اٟؼَّ ظ ٩ًَِ َجسِّ ثَطُ  َِٟؤٟیَس َحسَّ ًَةٔ فٔي ا ا ٍٔ َواٟلَّ ٤ِ ًَلَي اٟشَّ  



 

 

ًَلَي أَِ٪  َا ٨ُ٧َ  ٧َا َو٨ِ٣ََظٔل٨َا َو٣َکَارٔص٨َٔا َو ٧َا َوشُُِسٔ ُٖ فٔي اهَّللٔ ًُُِسٔ ٨َّا  َا ٧ََدا ُٛ ِس٢ٔ أَی٩َِ  ٌَ ِٟ و٢َ بٔا ُ٘ ًَلَي أَِ٪ َن ََ اِْل٣ََِز أَص٠َِطُ َو ازٔ

ِو٣ََة  َائ٥ٕٔ  َٟ 

اہرفؿ نب دبعاہلل، اوبااسہم، ف دی نب ریثک، ابعدة نب ف دی ، ابعدة نب اصتم ےس رفاتی ےہ ہک مہ گووگں ےن روسؽ رکمی یلص اہلل 

فر امےنن ینعی امستع ف اساتع رپ تعیب یک )بلطم ہی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  و مکح اصدر رفامںیئ ہیلع فآہل فملس ےس ےننس ا

ےگ مہ گوگ اس ےک اطمقب لمع رک ں ےگ( آاسین افر دوشاری افر وخیش افر رجن رہ اکی احتل ںیم افر  و صخش امہرے افرپ اریم 

قح ےک اپدنب رںیہ ےگ سج ہگج وہں مہ گوگ یسک ربا ےنہک فایل یک ربایئ ےس ںیہن رقمر وہاگ اس ےس ہن ڑگھجےن رپ افر ہشیمہ گوگ 

ڈر ں ےگ۔ مہ ےن تعیب یک اس رپ )ینعی ارگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یسک وک مہ ےس زایدہ اطعء رفامںیئ ےگ وت مہ گوگ ڑگھجا ںیہن 

رپ تعیب یک ہک مہ سج ہگج وہں افر مہ وخزفدہ وہں ےگ۔  رک ں ےگ افر سج ہگج وہں ےگ چس ںیہک ےگ۔ مہ ےن ااصنػ یک ابت ےنہک

 اہلل ےک اکؾ ںیم یسک ربا ےنہک فاےل ےک ربا ےنہک ےس۔

 دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، ییحی نب دیعس، ابعدة نب ف دی نب ابعدة، ابعدة نب اصتم :  رافی

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

  

 یسک یک تلیضف رپ ربص رک ےن رپ تعیب رکان

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 یسک یک تلیضف رپ ربص رک ےن رپ تعیب رکان

     456    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٩ ٗاس٥، ٣اٟک، یحٌي ب٩ سٌیس، ًبازة ب٩ وٟیس ب٩ ًبازة، ًبازة ب٩ ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ و حارث ب٩ ٣شٜین، اب :  راوی

 ػا٣ 

ٌٔی ٩ًَِ َسیَّإر َوَیِحٌَي ب٩ِٔ َس َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ْس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟؤٟیسٔ  ُس ب٩ُِ ا ا ًَُباَزَة ب٩َِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌَ َُّض٤َا َس٤ٔ ٕس أ٧َ

٩ًَِ أَ  ُث  َِٟؤٟیٔس یَُحسِّ ٨َا َرُسو٢َ اهَّللٔا ٌِ ا٢َ بَاَش َٗ  ٔ ظ ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ ا َیِحٌَي  ٩ًَِ أَبٔیطٔ َوأ٣ََّ ا٢َ  َ٘ َٓ ا َسیَّاْر  َّي اهَّللُ بٔیطٔ أ٣ََّ  َػل

 ًَ ص٨َٔا َوأَثََزةٕ  ٧َا َو٨ِ٣ََظٔل٨َا َو٣ََِکَ ٧َا َوُشُِسٔ ًَةٔ فٔي ًُُِسٔ ا
ٍٔ َواٟلَّ ٤ِ ًَلَي اٟشَّ و٦َ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ُ٘ ََ اِْل٣ََِز أَص٠َِطُ َوأَِ٪ َن ٠َِی٨َا َوأَِ٪  َا ٨َُ٧ازٔ

َٖ َحیِ  ََِٟحِ ٥َِٟ یَِذَُکِ َصَذا ا َبُة َسیَّاْر  ٌِ ا٢َ ُط َٗ َِٟو٣ََة  َائ٥ٕٔ  ُٖ فٔي اهَّللٔ  ِّٙ َحِیُث٤َا لَاَ٪  َا ٧ََدا َِٟح ا٢َ بٔا َٗ ُظ َیِحٌَي  ُث٤َا لَاَ٪ َوَذََکَ

 ٔ ٨ُِ  زِٔزُت ٓ ُٛ َبُة إِٔ٪  ٌِ ٩ًَِ یَِحٌَيُط ٩ًَِ َسیَّإر أَِو  ُضَو  َٓ  یطٔ َطِیّئا 



 

 

دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، ییحی نب دیعس، ابعدة نب ف دی نب ابعدة، ابعدة نب اصتم ےس رفاتی ےہ ہک مہ 

یک )بلطم ہی ےہ ہک آپ یلص اہلل گووگں ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ےننس افر امےنن ینعی امستع ف اساتع رپ تعیب 

ہیلع فآہل فملس  و مکح اصدر رفامںیئ ےگ مہ گوگ اس ےک اطمقب لمع رک ں ےگ( آاسین افر دوشاری افر وخیش افر رجن رہ اکی احتل 

گ یسک ںیم افر  و صخش امہرے افرپ اریم رقمر وہاگ اس ےس ہن ڑگھجےن رپ افر ہشیمہ گوگ قح ےک اپدنب رںیہ ےگ سج ہگج وہں مہ گو

ربا ےنہک فایل یک ربایئ ےس ںیہن ڈر ں ےگ۔ مہ ےن تعیب یک اس رپ )ینعی ارگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یسک وک مہ ےس زایدہ اطعء 

رفامںیئ ےگ وت مہ گوگ ڑگھجا ںیہن رک ں ےگ افر سج ہگج وہں ےگ چس ںیہک ےگ۔ مہ ےن ااصنػ یک ابت ےنہک رپ تعیب یک ہک مہ سج 

وخزفدہ وہں ےگ۔ اہلل ےک اکؾ ںیم یسک ربا ےنہک فاےل ےک ربا ےنہک ےس۔ مہ ےن ااصنػ یک ابت ےنہک رپ تعیب یک ہک ہگج وہں افر مہ 

 مہ سج ہگج وہں افر مہ وخزفدہ وہں ےگ۔ اہلل ےک اکؾ ںیم یسک ربا ےنہک فاےل ےک ربا ےنہک ےس۔

 ابعدة نب ف دی نب ابعدة، ابعدة نب اصتم دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، ییحی نب دیعس، :  رافی

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

  

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 یسک یک تلیضف رپ ربص رک ےن رپ تعیب رکان

     457    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، شٌ٘وب، ابوحاز٦، ابوػاٟح، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ ا ٩ًَِ أَبٔي َػأٟٕح  ٩ًَِ أَبٔي َحاز٦ٕٔ  وُب  ُ٘ ٌِ ث٨ََا َش ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ا٢َ أَِخبََر٧َا  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  هَّللٔ َػل

ٔة فٔي  ًَ ا ٠َِیَک بٔاٟلَّ ٠َِیَک ًَ ًَ َ  َوأَثََزةٕ  َ  َوشُُِسٔ صَٔک َوًُُِسٔ  ٨ِ٣ََظٔلَک َو٣ََِکَ

ہبیتق، وقعیب، اوباحزؾ، اوباصحل، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اہمترے ذہم 

 ر داری رکان الزؾ ےہ(
ی
 ر داری رکان الزؾ ےہ )ینعی اریم اوملنینم یک رفامں

ی
ہاےہ مت وخش وہ ای نیگمغ وہ ہاےہ یتخس وہ ای آاسین۔  رفامں

 ر داری رکان الزؾ ےہ اہیں کت 
ی
ارگہچ اہمترے افرپ دفرسے اک اقمؾ ڑباھای اجےئ )افر فہ مت ےس زایدہ دقحار ہن وہ( بج یھب رفامں

 ر داری الزؾ ںیہن ےہ۔
ی
 ہک الخػ رشح ہن وہ افر  و رشتعی ےک الخػ وہ وت اس ںیم یسک یک رفامں

 ہبیتق، وقعیب، اوباحزؾ، اوباصحل، اوبرہریہ :  یراف

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

  

 اس ابت رپ تعیب رکان ہک رہ اکی املسمؿ یک الھبیئ ہاںیہ ےگ



 

 

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 املسمؿ یک الھبیئ ہاںیہ ےگ اس ابت رپ تعیب رکان ہک رہ اکی

     458    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ یزیس، سٔیا٪، زیاز ب٩ ًَلٗة، جزیز :  راوی

 َٗ ٩ًَِ زٔیَازٔ ب٩ِٔ ًََٔل َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس  ُس ب٩ُِ  َّي اهَّللُ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ا٢َ بَاَش َٗ  ٕ ٩ًَِ َجزٔیز َة 

ًَلَي ا٨ُِّٟؼٔح ٟٔک١ُِّ ٣ُِش٥ٕٔ٠   ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

، رجری ےن اہک ہک ںیم ےن تعیب یک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رہ املسمؿ یک

 

 دمحم نب دبعاہلل نب زیدی، ایفسؿ، زاید نب العقة

 )ینعی رہ اکی املسمؿ ےک اسھت صولص ر ںیھ ےگ اصػ دؽ رںیہ ےگ اک ا ںیہن ےہ ہک اسےنم وت رعتفی وہ افر سپ الھبیئ ہاےنہ رپ

 تشپ ربایئ وہ اسیج ہک الہ افنؼ یک اعدت ےہ۔

، رجری :  رافی

 

 دمحم نب دبعاہلل نب زیدی، ایفسؿ، زاید نب العقة

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

  

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اس ابت رپ تعیب رکان ہک رہ اکی املسمؿ یک الھبیئ ہاںیہ ےگ

     459    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ جزیز، جزیزشٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، اب٩ ٠ًیة، یو٧ص، ٤ًزو ب٩ سٌیس، ابوزرًة ب٩  :  راوی

٩ًَِ أَبٔي ُز  ٌٔیٕس  ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ َس  ٩ًَِ ٩ًَِ یُو٧َُص  َة  ث٨ََا اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ا٢َ َحسَّ َٗ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ُ٘ ٌِ ا٢َ أَِخبََر٧َا َش َٗ  ٕ ٤ِزٔو ب٩ِٔ َجزٔیز ًَ ًََة ب٩ِٔ  ِر

ًَلَي اٟشَّ   ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ُ  ا٨َّٟٔييَّ َػل ٌِ ًَةٔ َوأَِ٪ أَِنَؼَح ٟٔک١ُِّ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َجزٔیْز بَاَش ا ٍٔ َواٟلَّ ٤ِ 

 نب رمعف نب رجری، رجری ےن اہک ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 

، ویسن، رمعف نب دیعس، اوبزرعة

 

وقعیب نب اربامیہ، انب علتئة

 ر داری رکےن افر رہ اکی املسمؿ ےک ریخ وخاہ رےنہ رپ تعیب
ی
  یک۔فملس ےس مکح امےنن افر رفامں

 نب رمعف نب رجری، رجری :  رافی

 

، ویسن، رمعف نب دیعس، اوبزرعة

 

 وقعیب نب اربامیہ، انب علتئة

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

  

 گنج ےس ہن اھب ےنگ رپ تعیب رکان



 

 

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

  اھب ےنگ رپ تعیب رکانگنج ےس ہن

     460    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، سٔیا٪، ابوزبیر، جابز :  راوی

ٍِ َرُسو٢َ اهَّللٔ ٔ ٥ِ ٧َُبای َٟ و٢ُ  ُ٘ ٍَ َجابّٔزا َش ٔ َس٤ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟزُّبَیِر َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َّي أَِخبََر٧َا  ٤َِِٟؤت  َػل ًَلَي ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  اهَّللُ 

ًَلَي أَِ٪  َا َنرٔفَّ  ٨َاُظ  ٌِ ٤ََّا بَاَش  إ٧ٔ

ہبیتق، ایفسؿ، اوبزریب، اجرب ےن اہک مہ ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس تعیب ںیہن یک نکیل اس ابت رپ تعیب یک ہک مہ اہجد 

 ےس رفار ںیہن وہں ےگ۔

 اوبزریب، اجربہبیتق، ایفسؿ،  :  رافی

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

  

 رمےن رپ تعیب رک ےن ےس قلعتم

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 رمےن رپ تعیب رک ےن ےس قلعتم

     461    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، حات٥ ب٩ اس٤اًی١، یزیس ب٩ ابوًبیس :  راوی

٠ُُِٗ  َٟٔش٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ا٢َ  َٗ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔي ًُبَِیٕس  ٌٔی١َ  ث٨ََا َحات٥ُٔ ب٩ُِ إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ُت٥ِ أَِخبََر٧َا  ٌِ ًَلَي أَیِّ َطِیٕئ بَاَش  َٔ َو ِٛ  اِْلَ

٠َِیطٔ َو  ًَ َّي اهَّللُ  ٤َِِٟؤت ا٨َّٟٔييَّ َػل ًَلَي ا ا٢َ  َٗ ُِٟحَسیِبَٔیٔة   َس٥ََّ٠ َیِو٦َ ا

ہبیتق، احمت نب اامسلیع، زیدی نب اوبدیبع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ہملس نب اوکع ےس اہک ہک مت ےن دحہیبی فاےل دؿ روسؽ رکمی یلص 

ہی ےہ ہک مہ گوگ اس فتق کت  اہلل ہیلع فآہل فملس ےس سک ابت رپ تعیب یک یھت؟ وت اوہنں ےن  واب دای ہک رمےن رپ )بلطم

 گنج اجری ر ںیھ ےگ سج فتق کت دیماؿ حتف رک ںیل ای رم اجںیئ(۔

 ہبیتق، احمت نب اامسلیع، زیدی نب اوبدیبع :  رافی

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

  



 

 

 اہجد رپ تعیب رک ےن ےس قلعتم

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اہجد رپ تعیب رک ےن ےس قلعتم

     462    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ رسح، اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، اب٩ طہاب، ٤ًزو ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ا٣یة اب٩ اِي شٌلي ب٩  :  راوی

 ا٣یہ

٤ًَِزَ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ  َِٟحارٔٔث  ٤ًَِزُو ب٩ُِ ا ا٢َ أَِخبََرنٔي  َٗ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ حٔ  ِ ًَِبسٔ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ اُٟسَّ و ب٩َِ 

لَي ب٩َِ  ٌِ ثَُط أَ٪َّ أَبَاُظ أَِخبََرُظ أَ٪َّ َش َة َحسَّ لَي ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ٌِ َة اب٩َِ أَِٔي َش ٠ًََِیطٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أ٣َُیَّ َّي اهَّللُ  ا٢َ ٔجئُِ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َٗ َة  أ٣َُیَّ

ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ  َ٘ َٓ  ٔ ِٟضِٔحَزة ًَلَي ا ٍِ أَبٔي  ٔ ٠ُِ  یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ بَای ُ٘ َٓ ِتٔح  َٔ ِٟ َة َیِو٦َ ا بٔي أ٣َُیَّ
َ ٥َ بٔأ طُ َوَس٠َّ ٌُ ٔ ٥َ أُبَاش ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ   َػل

 ٔ ِٟحَٔضاز ِٟضِٔحَزةُ ًَلَي ا ِ  ا ٌَ َل َ٘ ِس اِن َٗ  َو

 انب ایخ یلعی نب اہیم ےس رفاتی ےہ ہک 

 

ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، رمعف نب احرث، انب اہشب، رمعف نب دبعارلنمح نب امتئة

وہا افر ںیم ںیم رضحت اہیم وک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم ےل رک احرض وہا اس رفز ہک سج رفز ہکم رکمہم حتف 

ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! ریمے فادل ےس رجہت رپ تعیب رفام ںیل۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اب رجہت اہکں ابیق ےہ 

 نکیل ںیم تعیب رک ا وہں اس ےس اہجد رپ۔

  :  رافی

 

 انب ایخ یلعی نب اہیم ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، رمعف نب احرث، انب اہشب، رمعف نب دبعارلنمح نب امتئة

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

  

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اہجد رپ تعیب رک ےن ےس قلعتم

     463    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

سٌس ب٩ ابزاہی٥ ب٩ سٌس، ًَّم، وہ اپ٨ے واٟس سے، ػاٟح، اب٩ طہاب، ابوازریص خو اني، ًبازة ب٩  ًبیساهَّلل ب٩ :  راوی

 ػا٣ 

٩ًَِ َػ  ث٨ََا أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ًََّمِّ  ثَىٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  ٌِ سٔ ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ َس ٌِ ا٢َ أَِخبََر٧َا ًُبَِیُس اهَّللٔ ب٩ُِ َس َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  أٟٕح 



 

 

ثَ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ َحسَّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َٗ ا٣ٔٔ   َِٟدِو َانٔيُّ أَ٪َّ ًَُباَزَة ب٩َِ اٟؼَّ َٟطُ ًَٔؼابَْة ٩ِ٣ٔ ىٔي أَبُو إِٔزرٔیَص ا ا٢َ َوَحِو َٗ  ٥َ

ُٗوا َو َا تَ  وا بٔاهَّللٔ َطِیّئا َو َا َتُِسٔ ُٛ ًَلَي أَِ٪  َا ُترِشٔ ونٔي  ٌُ ٔ تَرُو٧َطُ أَِػَحابٔطٔ تَُباش ِٔ ٥ِ َو َا َتأِتُوا بٔبُِضَتإ٪ َت ُٛ ُت٠ُوا أَِو َاَز ِ٘ ز٧ُِوا َو َا َت

ًَلَي اهَّللٔ َو٩ِ٣َ أََػاَب ٨ِ٣ُٜٔ  أَِجزُُظ  َٓ َّي  ٩ِ٤َ َوف َٓ  ٕٖ زُو ٌِ ُؼونٔي فٔي ٣َ ٌِ َٟطُ بَیَِن أَیِٔسی٥ُِٜ َوأَِرُج٥ُِٜٔ٠ َو َا َت ُضَو  َٓ وَٗٔب بٔطٔ  ٌُ َٓ ٥ِ َطِیّئا 

اَرْة َو  َّٔ بَ َٛ َٗ ا ًَ ٨ُِط َوإِٔ٪ َطاَئ  ًَ ا  َٔ ًَ ٔلَي اهَّللٔ إِٔ٪ َطاَئ  َٓأ٣َِزُُظ إ َٔک َطِیّئا ث٥َُّ َستََرُظ اهَّللُ  ُط أَِح٤َُس ب٩ُِ ٩ِ٣َ أََػاَب ٩ِ٣ٔ ذَٟ َٔ َٟ ُط َخا

ٌٔیسٕ   َس

نب اصتم ےس رفاتی ےہ  دیبع اہلل نب دعس نب اربامیہ نب دعس، یمع، فہ اےنپ فادل ےس، اصحل، انب اہشب، اوبادرسی وخالین، ابعدة

ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ہارفں رطػ رضحات احصہب رکاؾ یک اکی 

ری امجتع یھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےس رفام رےہ ےھت ہک مت گوگ اہلل ےک اسھت یسک وک رشکی رقار ہن دف ےگ افر وچ

افر زان اک اراکتب ںیہن رکف ےگ اینپ افالد وک ںیہن امرف ےگ افر وکیئ یھب مت ںیم ےس اتہبؿ رتایش ںیہن رکے اگ اےنپ اہھت اپؤں ےک 

درایمؿ )ای زابؿ( ےس افر مت رشتعی ےک اکؾ ںیم ریمی انرفامین ںیہن رکف ےگ افر  و صخش وپرا رکے اینپ تعیب وک )ینعی نج اکومں 

 ےہ اس ےس ابز آاجےئ وت( رھپ داین ںیم اس یک ازا اس وک لم اجےئ یگ )ےسیج ہک زان یک دح اقمئ وہ اجےئ ای وچری رکےن یک ےس عنم ای ایگ

 فہج ےس اہھت اکاٹ اجےئ وت اس ےک انگہ اک افکرہ ےہ۔

 ین، ابعدة نب اصتمدیبعاہلل نب دعس نب اربامیہ نب دعس، یمع، فہ اےنپ فادل ےس، اصحل، انب اہشب، اوبادرسی وخال :  رافی

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

  

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اہجد رپ تعیب رک ےن ےس قلعتم

     464    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 شٌ٘وب، وہ اپ٨ے واٟس سے، ػاٟح ب٩ ٛیشا٪، حارث ب٩ ٓـی١، اب٩ طہاب، ًبازة ب٩ ػا٣ اح٤س ب٩ سٌیس،  :  راوی

َِٟحارٔ ٩ًَِ ا ِیَشاَ٪  َٛ ٩ًَِ َػأٟٔح ب٩ِٔ  ث٨ََا أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ وُب  ُ٘ ٌِ ث٨ََا َش َٗا٢َ َحسَّ ٌٔیٕس  ِی١ٕ أَ٪َّ اب٩َِ أَِخبََرنٔي أَِح٤َُس ب٩ُِ َس ـَ ُٓ ٔث ب٩ِٔ 

 ًُ ٩ًَِ ثَُط  ًَ ٔطَضإب َحسَّ  ٍَ ًَلَي ٣َا بَاَی ونٔي  ٌُ ٔ ا٢َ أ ََا تَُباش َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ا٣ٔٔ  أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٠َِیطٔ َباَزَة ب٩ِٔ اٟؼَّ

٥ِ َو َا َتأِتُ  ُٛ ُت٠ُوا أَِو َاَز ِ٘ ُٗوا َو َا َتز٧ُِوا َو َا َت وا بٔاهَّللٔ َطِیّئا َو َا َتُِسٔ ُٛ تَرُو٧َُط بَیَِن أَیِٔسی٥ُِٜ ا٨َِّٟشاُئ أَِ٪  َا ُترِشٔ ِٔ وا بٔبُِضَتإ٪ َت

ا٢َ َرُسو٢ُ ا َ٘ َٓ ًَلَي َذَٟٔک  ٨َاُظ  ٌِ َباَش َٓ ٨َ٠ُِٗا بَلَي یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ   ٕٖ زُو ٌِ ُؼونٔي فٔي ٣َ ٌِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأَِرُج٥ُِٜٔ٠ َو َا َت َّي اهَّللُ  هَّللٔ َػل

 َ٨َٓ َس َذَٟٔک َطِیّئا  ٌِ ٩ِ٤َ أََػاَب َب ُط َوإِٔ٪ َطآَ َٟ ٔلَي اهَّللٔ إِٔ٪ َطاَئ ُرََفَ  أ٣َِزُُظ إ َٓ وبَْة  ُ٘ ٥ِ َت٠ِ٨َُط ًُ َٟ اَرْة َو٩ِ٣َ 
َّٔ َٛ ُضَو  َٓ وبَْة  ُ٘ َِٟتُط ًُ َئ ا



 

 

َبطُ  َٗ ا ًَ 

ادمح نب دیعس، وقعیب، فہ اےنپ فادل ےس، اصحل نب اسیکؿ، احرث نب لیضف، انب اہشب، ابعدة نب اصتم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای مت گوگ ھجم ےس اؿ ابوتں رپ تعیب ںیہن رکےت ہک نج ابوتں رپ وخانیت ےن تعیب یک ےہ رکمی یلص

ؿ ینعی مت دخافدن دقفس ےک اسھت یسک وک رشکی ہن رکف ےگ افر وچری افر زان اک اراکتب ہن رکف افر اینپ افالد وک مت لتق ہن رکف افر مت اتہب

 اہھت افر اپؤں ےک درایمؿ ےس افر مت رشتعی ےک اکؾ ںیم ریمی انرفامین ہن رکف اس رپ گووگں ےن رعض ای سک فہج ےس ہن ااھٹؤ۔ اےنپ

ںیہن ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رھپ مہ گووگں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس تعیب یک اؿ اومر رپ ہک امہرے ںیم ےس 

ب رکے رھپ داین ںیم فہ اس یک ازا اپےئ وت اس اک افکرہ وہایگ افر  و صخش ہی ہن اپےئ وت اس وک ہاےہ  و صخش یسک ابت اک اب اراکت

 دخافدن دقفس رفغمت رفام دے ای اس وک دؽ ہاےہ ذعاب ںیم التبم رفام دے۔

 اصتمادمح نب دیعس، وقعیب، فہ اےنپ فادل ےس، اصحل نب اسیکؿ، احرث نب لیضف، انب اہشب، ابعدة نب  :  رافی

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

  

 رجہت رپ تعیب رک ےن ےس قلعتم

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 رجہت رپ تعیب رک ےن ےس قلعتم

     465    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌي ب٩ حبیب ب٩ رعبي، ح٤از ب٩ زیس، ًلاء ب٩ سائب، وہ اپ٨ے واٟس سے، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًزو :  راوی

٩ًَِ أَبٔی ائٔٔب  ًََلأئ ب٩ِٔ اٟشَّ  ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ بٓٔيٕ  ٤ِزٕو أَ٪َّ أَِخبََر٧َا یَِحٌَي ب٩ُِ َحبٔیٔب ب٩ِٔ رَعَ ًَ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ طٔ 

ُ  أَبَ  َرُجَّل  ِٛ ِس َتَز َ٘ َٟ ِٟضِٔحَزةٔ َو ًَلَي ا َک  ٌُ ٔ ِّي ٔجئُِ  أُبَاش ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َِٟیض٤َٔا أَتَي ا٨َّٟٔييَّ َػل ٔ ٍِ إ ا٢َ اِرٔج َٗ َٜٔیأ٪  َویَّ یَِب

َِٜیَتُض٤َا ٤َا أَبِ َٛ  َٓأَِؿٔحُِٜض٤َا 

فہ اےنپ فادل ےس، دبعاہلل نب رمعف ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم دختم وبنی  ییحی نب بیبح نب رعیب،  ،ند نب زدی، اطعء نب اسبئ،

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر رعض ای ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رجہت رپ تعیب رک ا وہں افر ںیم اےنپ 

ای مت ےلچ اج افر مت اؿ وک راضدنم رکف ےسیج ہک مت ےن اؿ فادلنی وک رفےت وہےئ وھچڑ رک آای وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفام

 وک رفےن رپ وبجمر ای ےہ۔



 

 

 ییحی نب بیبح نب رعیب،  ،ند نب زدی، اطعء نب اسبئ، فہ اےنپ فادل ےس، دبعاہلل نب رمعف :  رافی

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

  

 رجہت اکی دوشار اکؾ ےہ

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 رجہت اکی دوشار اکؾ ےہ

     466    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حشین ب٩ رحیث، وٟیس ب٩ ٣ش٥٠، اوزاعي، زہزی، ًلاء ب٩ یزیس ٟیثي، ابوسٌیس :  راوی

یِ  ُِٟحَشیُِن ب٩ُِ رُحَ ًََلأئ ب٩ِٔ یَزٔیَس ا٠َّٟ أَِخبََر٧َا ا  ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ث٨ََا اِْلَِوَزاعٔيُّ 
ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟؤٟیُس ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ِیثٔيِّ ٕث 

ا٢َ  َ٘ َٓ ِٟضِٔحَزةٔ  ٩ًَِ ا  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا َسأ٢ََ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ابٔیًّ ٌٔیٕس أَ٪َّ أرَِعَ َض١ِ  ٩ًَِ أَبٔي َس َٓ ِٟضِٔحَزةٔ َطٔسیْس  َویَِحَک إٔ٪َّ َطأَِ٪ ا

إٔ٪َّ  َٓ ِٟبَٔحارٔ  ١ِ٤ًَِ ٩ِ٣ٔ َوَرأئ ا ا َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ َتَضا  َٗ ی َػَس زِّ َْ َض١ِ تُ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ َرَ  ََٟک ٩ِ٣ٔ إٔب١ٕٔ 
ٔ
٩َِٟ َیت زَّ َوَج١َّ  ًَ اهَّللَ 

٠٤ًَََٔک َطِیّئا  ٩ِ٣ٔ 

، افزایع، زرہی، اطعء نب زیدی ا ،ی، اوبدیعس ےس رفاتی ےہ ہک اکی داہییت صخش ےن آرضحنت یلص نیسح نب رحثی، ف دی نب  ملس

اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رجہت ےس قلعتم درایتف ای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رجہت وت تہب لکشم اکؾ ےہ وت اہک 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ای مت اؿ یک زوکة ادا رکےت وہ؟ اس اہمترے اپس افٹن وم ود ںیہ؟ اس صخش ےن اہک   اہں۔ 

 ےن اہک   اہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اج افر ویتسبں ےک ےھچیپ اج رک لمع رکف ویکہکن اہلل اہمترے یسک لمع وک اضعئ

 ںیہن رفامےئ اگ۔

 ، زرہی، اطعء نب زیدی ا ،ی، اوبدیعسنیسح نب رحثی، ف دی نب  ملس، افزایع :  رافی

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

  

 ابدہی نیشن یک رجہت ےس قلعتم

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ابدہی نیشن یک رجہت ےس قلعتم

     467    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 اح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ح٥ٜ، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ٤ًزو ب٩ ٣زة، ًبساهَّلل ب٩ حارث، ابوٛثیر، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز :  راوی

 ًَ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ رَفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َٜٔ َِٟح ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ا ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٩ِ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ   ٩ًَِ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ٣ُزََّة 

ـَ  ِٓ ِٟضِٔحَزةٔ أَ ا٢َ َرُج١ْ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ أَیُّ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٤ًَِزٕو  ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ٕ ثٔیر َٛ ٩ًَِ أَبٔي  َِٟحارٔٔث  َظ َربَُّک ا ا٢َ أَِ٪ َتِضحَُز ٣َا ََکٔ َٗ  ١ُ

 َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ زَّ َوَج١َّ َو ًَ ٔ َُٓیحٔیُب إ َِٟبازٔی  ا ا أ٣ََّ َٓ َِٟبازٔی  َِٟحأَضٔ َوصِٔحَزةُ ا ِٟضِٔحَزةُ صِٔحَزَتأ٪ صِٔحَزةُ ا ٥َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َذا ي اهَّللُ 

ًَِو٤ُُض٤َا أَِجّزا ّة َوأَ ًَِو٤ُُض٤َا ب٠َٔیَّ ُضَو أَ َٓ َِٟحأَضُ  ا ا ٍُ إَٔذا أ٣َُٔز َوأ٣ََّ  زُعَٔي َویُٔلی

، دمحم نب رفعج، ہبعش، رمعف نب رمة، دبعاہلل نب احرث، اوبریثک، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ادمح نب دبعاہلل نب مکح

ےن رعض ای ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رجہت وکیسن الضف ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت وھچڑ دف  و ہک 

امای رجہت دف مسق یک ںیہ اکی رجہت فہ ےہ  و احرض ےہ )اس ہگج ہک اہجں رپ رجہت یک ےہ( دخافدن دقفس ےک زندکی ربا ےہ افر رف

دفرسی رجہت اگؤں فاےل یک  و ہک اےنپ اگؤں ںیم رےہ نکیل رضفرت فتق فہ سج فتق البای اجےئ وت فہ الچ آےئ افر بج وکیئ مکح 

 اب ےہ۔دای اجےئ وت اس وک امؿ ےل افر  و احرض ےہ وت اس ےک فاےطس تہب وث

 ادمح نب دبعاہلل نب مکح، دمحم نب رفعج، ہبعش، رمعف نب رمة، دبعاہلل نب احرث، اوبریثک، دبعاہلل نب رمع :  رافی

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

  

 رجہت اک وہفمؾ

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اک وہفمؾ رجہت

     468    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حشین ب٩ ٨٣ؼور، ٣برش ب٩ ًبساهَّلل، سٔیا٪ ب٩ حشین، شٌلي ب٩ ٣ش٥٠، جابز ب٩ زیس :  راوی

ث٨ََا ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبٔس اهَّللٔ  ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُبرشِّ ا٢َ َحسَّ َٗ ُِٟحَشیُِن ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا ا لَي ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ٌِ ٩ًَِ َش َیاُ٪ ب٩ُِ حَُشیِٕن  ِٔ ُس

٥َ َوأَبَا بََِکٕ َو٤ًَُزَ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ًَبَّإض إٔ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ا٢َ  َٗ ٔ ب٩ِٔ َزیِٕس  َُّض٥ِ َصَحزُوا َجابٔز ٤َُِٟضأجزٔی٩َ ْٔل٧َ  لَا٧ُوا ٩ِ٣ٔ ا

ٛٔیَن َولَاَ٪  ٤ُِٟرِشٔ ٠َیِ ا ًَ َّي اهَّللُ  ٔلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ََٓحاُؤا إ   ٕ ٤َِٟسٔی٨ََة لَا٧َِ  َزاَر َٔشِ ِی٠ََة ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ ٣َُضأجزُوَ٪ ْٔلَ٪َّ ا َٟ  ٥َ طٔ َوَس٠َّ

َبةٔ  َ٘ ٌَ ِٟ  ا

 ابعس ےن رفامای ہک نیسح نب وصنمر، رشبم نب دبع اہلل، ایفسؿ نب نیسح، یلعی نب  ملس، اجرب نب زدی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب



 

 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر رضحت اوبرکب افر رضحت رمع اہمرجنی ںیم ےھت ویکہکن )اس فتق( دمہنی ونمرہ رشمنیک اک 

  کل اھت رھپ فہ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہ ےئگ ےھت )ہبقع اکی ہگج اک انؾ ےہ  و ہک ینم ےک زندکی

 (ےہ( ذموکرہ دحثی ںیم اگؤں فاےل ےس رماد لگنج فریغہ ںیم رےنہ فاال ےہ

 نیسح نب وصنمر، رشبم نب دبعاہلل، ایفسؿ نب نیسح، یلعی نب  ملس، اجرب نب زدی :  رافی

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

  

 رجہت یک رتبیغ ےس قلعتم

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 رجہت یک رتبیغ ےس قلعتم

     469    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ٣ح٤س ب٩ بکار ب٩ بَل٢، ٣ح٤س، اب٩ ًیسٰي ب٩ س٤یٍ، زیس ب٩ واٗس، ٛثیر ب٩ ٣زة، ابوٓاك٤ہ :  راوی

ٔ أَِخبََرنٔي َصاُروُ٪ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ  ث َٛ  ٩ًَِ ث٨ََا َزیُِس ب٩ُِ َوإٗٔس  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ٕس َوصَُو اب٩ُِ ًٔیَسي ب٩ِٔ ُس٤َِی ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َّارٔ ب٩ِٔ بََٔل٢ٕ  ٔ ٔس ب٩ِٔ بَک یر

 ًِ ٠َِیطٔ َوأَ ًَ ١ٕ٤َ أَِسَت٘ٔی٥ُ  ٌَ ثِىٔي بٔ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ َحسِّ َٗ َّطُ  ثَُط أ٧َ َٓاك٤ََٔة َحسَّ َّي اهَّللُ ب٩ِٔ ٣ُزََّة أَ٪َّ أَبَا  َُٟط َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ  َٗ ٠٤َُطُ 

ََٟضا َّطُ  َا ٣ِٔث١َ  إ٧ٔ َٓ ِٟضِٔحَزةٔ  ٠َِیَک بٔا ًَ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

یئ اک ا اہرفؿ نب دمحم نب اکبر نب البؽ، دمحم، انب ٰیسیع نب عیمس، زدی نب فادق، ریثک نب رمة، اوبافہمط ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! ھجم وک وک

اتب د ں ہک ںیم سج رپ اقمئ رہ وکسں افر اس وک )اپدنبی ےس( ااجنؾ داتی روہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت رجہت رپ اکؾ 

 (اقمئ روہ اس ےک ربارب وکیئ اکؾ ںیہن ےہ )ینعی فہ بس ےس زایدہ کین اکؾ ےہ

 زدی نب فادق، ریثک نب رمة، اوبافہمطاہرفؿ نب دمحم نب اکبر نب البؽ، دمحم، انب ٰیسیع نب عیمس،  :  رافی

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

  

 رجہت عطقنم وہےن ےک ہلسلس ںیم االتخػ ےس قلعتم دحثی

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ثیرجہت عطقنم وہےن ےک ہلسلس ںیم االتخػ ےس قلعتم دح

     470    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

ًبسا٠٤ٟک ب٩ طٌیب ب٩ ٟیث، وہ اپ٨ے واٟس سے، وہ اپ٨ے زازا سے، ً٘ی١، اب٩ طہاب، ٤ًزو ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ا٣یة،  :  راوی

 شٌلي

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٔب ب٩ِٔ ا٠َِّٟیٔث  ٌَ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ ُط ِبُس ا ًَ ًَِبسٔ  أَِخبََر٧َا  ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ِی١ْ  َ٘ ثَىٔي ًُ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٔ ظ َجسِّ

٠ًََِیطٔ  َّي اهَّللُ  ٔلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ا٢َ ٔجئُِ  إ َٗ لَي  ٌِ َة أَ٪َّ أَبَاُظ أَِخبََرُظ أَ٪َّ َش ٠ُِ  یَا اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ُ٘ َٓ ِتٔح  َٔ ِٟ َبٔي یَِو٦َ ا ٥َ بٔأ َوَس٠َّ

ِٟحٔضَ َرُس  ًَلَي ا طُ  ٌُ ٔ ٥َ أُبَاش ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ِٟضِٔحَزةٔ  ًَلَي ا ٍِ أَبٔي  ٔ ِٟضِٔحَزةُ و٢َ اهَّللٔ بَای ِ  ا ٌَ َل َ٘ ِس اِن َٗ ٔ َو  از

، یلعی ےس رفاتی دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل، فہ اےنپ فادل ےس، فہ اےنپ دادا ےس، لیقع، انب اہشب، رمعف نب دبعارلنمح نب 

 

امتئة

ےہ ہک ںیم اےنپ فادل وک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم ےل رک احرض وہا سج رفز ہکم رکمہم حتف وہیئ افر ںیم ےن اہک 

ںیم اس  ای روسؽ اہلل! ریمے فادل ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رجہت رپ تعیب ےل ںیل۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای

 ےس تعیب اتیل وہں اہجد رپ ویکہکن اب رجہت اک ہلسلس متخ وہایگ ےہ۔

، یلعی :  رافی

 

 دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل، فہ اےنپ فادل ےس، فہ اےنپ دادا ےس، لیقع، انب اہشب، رمعف نب دبعارلنمح نب امتئة

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

  

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 رجہت عطقنم وہےن ےک ہلسلس ںیم االتخػ ےس قلعتم دحثی

     471    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ا٣یة٣ح٤س ب٩ زاؤز، ٣ٌلي ب٩ اسس، وہیب ب٩ خاٟس، ًبساهَّلل ب٩ كاؤض، وہ اپ٨ے واٟس سے، ػٔوا٪  :  راوی

ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا ُوَصِیُب ب٩ُِ َخأٟٕس  ا٢َ َحسَّ َٗ َّي ب٩ُِ أََسٕس  ل ٌَ ث٨ََا ٣ُ َٗا٢َ َحسَّ ُس ب٩ُِ َزاُوَز  ٩ًَِ أَِخبََرنٔي ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  هَّللٔ ب٩ِٔ كَاُوٕض 

وُٟوَ٪ إٔ٪َّ  ُ٘ َُّض٥ِ َش ٠ُُِٗ  َیا َرُسو٢َ اهَّللٔ إ٧ٔ ا٢َ  َٗ َة  َواَ٪ ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ِٔ ِتٔح ٣َََّٜة َػ َٓ َس  ٌِ ا٢َ  َا صِٔحَزَة َب َٗ َِٟح٨ََّة  َا یَِسُخ٠َُضا إ ٔاَّ ٣َُضأجْز  ا

وا َٓاِنرٔفُ ت٥ُِ  إَٔذا اِست٨ُِرٔفِ َٓ ْة  ٩ِٜٔ ٔجَضاْز َو٧ٔیَّ  َوَل

 ےس رفاتی ےہ ہک ںیم 

 

ی نب ادس، ف،بی نب اخدل، دبعاہلل نب ساؤس، فہ اےنپ فادل ےس، وفصاؿ نب امتئة

معل

ےن رعض دمحم نب داؤد، 

ای ای روسؽ اہلل! گوگ ہی ےتہک ںیہ ہک تنج ںیم دالخ ہن وہاگ رگم فہ صخش ہک سج ےن رجہت یک۔ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ےن رفامای سج فتق ےس ہکم رکمہم حتف وہا وت رجہت ںیہن ریہ نکیل اہجد ابیق ےہ افر کین تین ابیق ےہ وت سج فتق مت ےس اہجد ںیم 

 ےک ےیل اہک اجےئ وت مت گوگ اہجد ےک فاےطس لکن ڑپف۔رشتک رک ےن 

  :  رافی

 

ی نب ادس، ف،بی نب اخدل، دبعاہلل نب ساؤس، فہ اےنپ فادل ےس، وفصاؿ نب امتئة

معل

 دمحم نب داؤد، 

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



 

 

  

 ااحدثی ابمرہک تعیب ےس قلعتم :   ابب

 رجہت عطقنم وہےن ےک ہلسلس ںیم االتخػ ےس قلعتم دحثی

     472    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ٨٣ؼور، یحٌي ب٩ سٌیس، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ٣حاہس، كاؤض، اب٩ ًباض :  راوی

ث٨ََا َیحِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٩ًَِ كَاُوٕض  ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس  ثَىٔي ٨ِ٣َُؼوْر  ا٢َ َحسَّ َٗ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ٌٔیٕس  ٌَي ب٩ُِ َس

٩ِٜٔ ٔجَضاْز َو  ِتٔح  َا صِٔحَزَة َوَل َٔ ِٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیِو٦َ ا َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  َٓانِ اب٩ِٔ  ت٥ُِ  إَٔذا اِست٨ُِرٔفِ َٓ ْة  وا٧ٔیَّ  رٔفُ

ااحسؼ نب وصنمر، ییحی نب دیعس، ایفسؿ، وصنمر، اجمدہ، ساؤس، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 اراشد رفامای سج رفز حتف ہکم وہا ہک اب رجہت ابیق ںیہن ریہ نکیل اہجد افر تین ابیق ےہ۔

 ر، اجمدہ، ساؤس، انب ابعساقحس نب وصنمر، ییحی نب دیعس، ایفسؿ، وصنم :  رافی

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

  

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 رجہت عطقنم وہےن ےک ہلسلس ںیم االتخػ ےس قلعتم دحثی

     473    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلي، ًبساٟزح٩٤، طٌبہ، یحٌي ب٩ ہاني، نٌی٥ ب٩ زجاجة، ٤ًز ب٩ خلاب :  راوی

ِی٥ٔ بِ  ٌَ ٩ًَِ نُ ٩ًَِ یَِحٌَي ب٩ِٔ َصا٧ٕٔئ  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ   ٩ًَِ ًَلٓٔيٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ُ  ٤ًََُز ب٩َِ أَِخبََر٧َا  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ٔ َزَجاَجَة 

َِٟد  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا َّي اهَّللُ  َٓاةٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َس َو ٌِ و٢ُ  َا صِٔحَزَة َب ُ٘ أب َش  لَّ

، رمع نب اطخب ےن رفامای روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فاصؽ 

 

رمعف نب یلع، دبعارلنمح، ہبعش، ییحی نب اہین، میعن نب داجخ ة

 ےک دعب اب رجہت )اک مکح ابیق( ںیہن ےہ۔

، رمع نب اطخب :  فیرا

 

 رمعف نب یلع، دبعارلنمح، ہبعش، ییحی نب اہین، میعن نب داجخ ة

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

  

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 رجہت عطقنم وہےن ےک ہلسلس ںیم االتخػ ےس قلعتم دحثی

     474    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ًیسي ب٩ ٣شاور، وٟیس، ًبساهَّلل ب٩ اٌَٟلء ب٩ زبز، بُس ب٩ ًبیساهَّلل، ابوازریص خو اني، ًبساهَّلل ب٩ واٗس سٌسی :  راوی

ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ َِٟؤٟیُس  ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔي إِٔزرٔیَص أَِخبََر٧َا ًٔیَسي ب٩ُِ ٣َُشاؤٕر  ٩ًَِ بُُِسٔ ب٩ِٔ ًُبَِیٔس اهَّللٔ   ٕ ََلٔئ ب٩ِٔ َزبِز ٌَ ِٟ

٠َِیطٔ  ًَ َّي اهَّللُ  ٔلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َِٓسُت إ ا٢َ َو َٗ ٔسیِّ  ٌِ َساَ٪ اٟشَّ ِٗ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ َو  ٩ًَِ َِٟدِو َانٔيِّ  ٨َا یَِل٠ُُب َحاَجّة ا ِٕٓس ل٠ُُّ َوَس٥ََّ٠ فٔي َو

  ُ٨ِ ُٛ ُ  ٩ِ٣َ  َو ِٛ ِّي َتَز ٔن ٠ُِ  یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ إ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ًَلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ص٥ُِ زُُخو ّا  َخ٠ِفٔي َوص٥ُِ یَز٤ًُُِوَ٪ أَ٪َّ آٔخَ

اُر  َّٔ ُٗوت١َٔ اِلُٜ ِٟضِٔحَزةُ ٣َا  ٍُ ا ٔل َ٘ ا٢َ  َا َت٨ِ َٗ   ِ ٌَ َل َ٘ ِس اِن َٗ ِٟضِٔحَزَة   ا

فر، ف دی، دبعاہلل نب االعلء نب زرب، رسب نب دیبع اہلل، اوبادرسی وخالین، دبعاہلل نب فادق دعسی ےس رفاتی ےہ ہک مہ یسیع نب اسم

گوگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس احرض وہے افر امہرے ںیم ےس رہ اکی ھچک بلطم راتھک اھت ںیم بس ےس آرخ 

دختم ںیم احرض وہا۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےک بلطم وپرے رفام دےیئ رھپ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک 

بس ےس آرخ ںیم احرض وہا۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہمترا ای بلطم ےہ؟ ںیم ےن رعض ای ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 ےن رفامای فہ یھبک متخ ہن وہیگ سج فتق کت ہک افکر ف رشمنیک ےس فآہل فملس! رجہت بک متخ وہیگ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 گنج اجری رےہ یگ۔

 یسیع نب اسمفر، ف دی، دبعاہلل نب االعلء نب زرب، رسب نب دیبعاہلل، اوبادرسی وخالین، دبعاہلل نب فادق دعسی :  رافی

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

  

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 رجہت عطقنم وہےن ےک ہلسلس ںیم االتخػ ےس قلعتم دحثی

     475    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  :  راوی

ٕس  ث٨ََا ٣َزَِواُ٪ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ َٗا٢َ َحسَّ ثَىٔي بُُِسُ ب٩ُِ أَِخبََر٧َا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َخأٟٕس  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ََلٔئ ب٩ِٔ َزبِز ٌَ ِٟ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ

ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٤ِزٔیِّ  َـّ ًَِبسٔ اهَّللٔ اٟ اَ٪ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َحشَّ َِٟدِو َانٔيِّ  ٩ًَِ أَبٔي إِٔزرٔیَص ا ًَلَي َرُسو٢ٔ  ًُبَِیٔس اهَّللٔ  ِس٧َا  َٓ ا٢َ َو َٗ سٔیِّ  ٌِ  اٟشَّ

ا٢َ َحاَجتُ  َ٘ َٓ ص٥ُِ زُُخو ّا  ٨ُِ  آٔخَ ُٛ َضي َحاَجَتُض٥ِ َو َ٘ َٓ ََٓسَخ١َ أَِػَحابٔي   ٥َ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٠ُِ  یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ اهَّللٔ َػل ُ٘ َٓ َک 

لٔ  َ٘ ٥َ  َا َت٨ِ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ِٟضِٔحَزةُ  ٍُ ا ٔل َ٘ اُر ٣ًََي َت٨ِ َّٔ ُٗوت١َٔ اِلُٜ ِٟضِٔحَزةُ ٣َا   ٍُ ا

 اس دنس ےس یھب اسہقب دحثی یک امدنن وقنمؽ ےہ۔

  :  رافی



 

 

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

  

 رہ اکی مکح رپ تعیب رکان ہاےہ فہ مکح دنسپ وہں ای اندنسپ

  ااحدثی ابمرہکتعیب ےس قلعتم :   ابب

 رہ اکی مکح رپ تعیب رکان ہاےہ فہ مکح دنسپ وہں ای اندنسپ

     476    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٗسا٣ة، جزیز، ٣ِیرة، ابووائ١ طٌيي، جزیز :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ٣ُِٔیَرَة   ٕ ٩ًَِ َجزٔیز َُٗسا٣ََة  ُس ب٩ُِ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  أَِخبََرنٔي ٣َُح٤َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َجزٔیْز أََتِیُ  ا٨َّٟٔييَّ َػل َٗ ا َا  َٗ ٔييِّ  ٌِ أَبٔي َوائ١ٕٔ َواٟظَّ

 ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َٗ صُِ   ٔة ٓامَٔی أَِحبَِبُ  َوٓامَٔی ََکٔ ًَ ا ٍٔ َواٟلَّ ٤ِ ًَلَي اٟشَّ َک  ٌُ ٔ ُط أُبَاش َٟ   ُ٠ِ ُ٘ ٥َ أََو َتِش َٓ ٍُ َذَٟٔک یَا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ َتٔلی

ىٔي َوا٨ُِّٟؼٔح ٟٔک١ُِّ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ٌَ َباَش َٓ   ُ ٌِ ١ُِٗ ٓامَٔی اِسَتَل ا٢َ  َٗ َٔک  ُٙ ذَٟ  َجزٔیزُ أََو تُٔلی

، رجری، ریغمة، اوبفالئ یبعش، رجری ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم 

 

دمحم نب دقامة

 ر داری رکےن رپ تعیب رک ا وہں فہ مکح ھجم احرض وہا افر رعض ای
ی
 ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ےننس افر رہ اکی مکح یک رفامں

وک دنسپ وہں ای ان دنسپ وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے رجری مت اس یک ساتق رےتھک وہ مت اس رطہقی ےس وہک ہک ھجم ےس 

 ر داری رکفں اگ رھپ مت تعیب رکف اس ابت رپ ہک ںیم رہ اکی املسمؿ اک ریخ وخاہ روہں اگاہجں کت وہ ےکس اگ ںیم رفامں
 ی

، رجری، ریغمة، اوبفالئ یبعش، رجری :  رافی

 

 دمحم نب دقامة

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

  

 رپ تعیب ےس قلعتم یسک اکرف ف رشمک ےس دحیلعہ وہےن

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 یسک اکرف ف رشمک ےس دحیلعہ وہےن رپ تعیب ےس قلعتم

     477    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 برش ب٩ خاٟس، ٨ُسر، طٌبہ، س٠امی٪، ابووائ١، جزیز :  راوی

ا٢َ  َٗ َّي اهَّللُ أَِخبََر٧َا برِٔشُ ب٩ُِ َخأٟٕس  ُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ا٢َ بَاَش َٗ  ٕ ٩ًَِ َجزٔیز ٩ًَِ أَبٔي َوائ١ٕٔ   ٪َ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا ٨َُُِسْر   َحسَّ



 

 

  ٔ ٤ُِٟرِشٔ ٚٔ ا ا ًَلَي َٔفَ ََلةٔ َوإٔیَتأئ اٟزَّلَاةٔ َوا٨ُِّٟؼٔح ٟٔک١ُِّ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َو ا٦ٔ اٟؼَّ َٗ ٔ ًَلَي إ  ٥َ
 ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

 نب اخدل، ردنر، ہبعش، امیلسؿ، اوبفالئ، رجری ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس تعیب یک امنز رشب

ڑپےنھ رپ افر زوکة ادا رکےن رپ افر رہ اکی املسمؿ یک ریخ وخایہ رپ افر رشمک ےس دحیلعہ وہےن رپ ہاےہ فہ رشمک ریما رہتش دار افر 

 دفتس یہ وہ۔

 رشب نب اخدل، ردنر، ہبعش، امیلسؿ، اوبفالئ، رجری :  رافی

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

  

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 یسک اکرف ف رشمک ےس دحیلعہ وہےن رپ تعیب ےس قلعتم

     478    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  :  راوی

ث٨ََا أَبُو اِْلَِحوَ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٔ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ اٟزَّبٔی ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  ُس ب٩ُِ َیِحٌَي ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔي َوائ١ٕٔ أَِخبََرنٔي ٣َُح٤َّ ٤ًَِٔع  ٩ًَِ اِْلَ ٔؾ 

ا٢َ أََتِیُ  َرُس  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجزٔیز ََٓذََکَ ٧َِحَوظُ ٩ًَِ أَبٔي ٧َُدِی٠ََة   ٥َ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   و٢َ اهَّللٔ َػل

 رتہمج اسہقب رفاتی ےک اطمقب ےہ۔

  :  رافی

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

  

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ےن رپ تعیب ےس قلعتمیسک اکرف ف رشمک ےس دحیلعہ وہ

     479    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٗسا٣ة، جزیز، ٨٣ؼور، ابووائ١، ابو٧دی٠ة جبلي، جزیز :  راوی

 ُ ٩ًَِ أَبٔي ٧ ٩ًَِ أَبٔي َوائ١ٕٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َجزٔیْز  ا٢َ َحسَّ َٗ َُٗسا٣ََة  ُس ب٩ُِ  ا٢َ َجزٔیْز أََتِیُ  ا٨َّٟٔييَّ أَِخبََرنٔي ٣َُح٤َّ َٗ ا٢َ  َٗ َِٟبَحلٔيِّ  َدِی٠ََة ا

َک َواِطتَرِٔن  ٌَ ٔ ي أُبَاش
َّ ٠ُِ  یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ ابُِشِم یََسَ  َحً ُ٘ َٓ  ٍُ ٔ ٥َ َوصَُو یَُبای ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َک  َػل ٌُ ٔ ا٢َ أُبَاش َٗ  ٥ُ٠ًَِ أ٧ََِ  أَ َٓ ًَلَيَّ 

بَُس اهَّللَ  ٌِ ٛٔیَن ًَلَي أَِ٪ َت ٤ُِٟرِشٔ َٚ ا ارٔ َٔ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔیَن َوُت تَٔي اٟزَّلَاَة َوت٨َُأػَح ا ِْ ََلَة َوتُ   َوُت٘ٔی٥َ اٟؼَّ

 یلبج، رجری ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم 

 

ئلة ت

 

ج

 

ب
، رجری، وصنمر، اوبفالئ، اوب

 

دمحم نب دقامة



 

 

ہل فملس تعیب ےل رےہ ےھت۔ ںیم ےن رعض ای ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! آپ یلص اہلل احرض وہا افر آپ یلص اہلل ہیلع فآ

ہیلع فآہل فملس اانپ اہھت ڑباھںیئ ںیم یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس تعیب رکفں افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایھچ رطح ےس 

رفامںیئ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہاںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  فافق ںیہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشط

ںیم مت ےس اؿ رشاطئ رپ تعیب رک ا وہں ہک مت دخافدن دقفس یک ابعدت رکف ےگ امنز ادا رکف ےگ زوکة دف ےگ املسمونں ےک ریخ وخاہ 

 روہ ےگ افر رشمنیک ےس دحیلعہ روہ ےگ۔

 یلبج، رجریدمحم نب دقا :  رافی

 

ئلة ت

 

ج

 

ب
، رجری، وصنمر، اوبفالئ، اوب

 

 مة

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

  

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 یسک اکرف ف رشمک ےس دحیلعہ وہےن رپ تعیب ےس قلعتم

     480    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 شٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، ٨ُسر، ٤ٌ٣ز، اب٩ طہاب، ابوازریص خو اني، ًبازة ب٩ ػا٣  :  راوی

ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ ٔطَضإب  َٗ ٤َْز  ٌِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٣َ َٗ ث٨ََا ٨َُُِسْر  ا٢َ َحسَّ َٗ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ُ٘ ٌِ َِٟدوِ أَِخبََر٧َا َش ا٢َ ٩ًَِ أَبٔي إِٔزرٔیَص ا َٗ  َانٔيِّ 

ا٢َ أُبَا َ٘ َٓ ٥َ فٔي َرصِٕم  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ا٢َ بَاَش َٗ ا٣ٔٔ   ُ  ًَُباَزَة ب٩َِ اٟؼَّ ٌِ وا َس٤ٔ ُٛ ًَلَي أَِ٪  َا ُترِشٔ  ٥ُِٜ ٌُ ٔ ش

 ٥ِ ُٛ ُت٠ُوا أَِو َاَز ِ٘ ُٗوا َو َا َتز٧ُِوا َو َا َت ُؼونٔي فٔي  بٔاهَّللٔ َطِیّئا َو َا َتُِسٔ ٌِ تَرُو٧َطُ بَیَِن أَیِٔسی٥ُِٜ َوأَِرُج٥ُِٜٔ٠ َو َا َت ِٔ َو َا َتأِتُوا بٔبُِضَتإ٪ َت

ُضَو كَُضوُرظُ  َٓ وَٗٔب ٓٔیطٔ  ٌُ َٓ ًَلَي اهَّللٔ َو٩ِ٣َ أََػاَب ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک َطِیّئا  َٓأَِجزُُظ  َّي ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ٩ِ٤َ َوف َٓ  ٕٖ زُو ٌِ ٣َ  ٔ ََٓذاَ  إ لَي َو٩ِ٣َ َستََرُظ اهَّللُ 

َٟطُ  بَطُ َوإِٔ٪ َطاَئ ُرََفَ 
ًَذَّ  اهَّللٔ إِٔ٪ َطاَئ 

وقعیب نب اربامیہ، ردنر، رمعم، انب اہشب، اوبادرسی وخالین، ابعدة نب اصتم ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

ای ںیم مت ےس تعیب رک ا وہں اس ابت رپ فآہل فملس ےس یئک رضحات یک وم ودیگ ںیم تعیب یک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفام

ہک دخافدن دقفس ےک اسھت یسک وک رشکی ںیہن رقار دف ےگ وچری ںیہن رکف ےگ زان ںیہن رکف ےگ اینپ افالد وک ںیہن امرف ےگ۔ اتہبؿ 

( افر رشتعی ےک ںیہن اقمئ رکف ےگ۔ اہھت افر اپؤں ےک درایمؿ ےس ریمی انرفامین ںیہن رکف ےگ )ینعی رشؾ اگہ یک افحتظ رکف ےگ

اکؾ ںیم انرفامین ںیہن رکف ےگ رھپ اہمترے ںیم ےس بج وکیئ صخش اینپ تعیب وک لمکم رکے وت اس اک وثاب اہلل اعتیل رپ ےہ افر  و 

صخش اؿ ںیم ےس وکیئ رحتک رک ےل وت داین ںیم یھب اس وک ازا لم اجےئ یگ وت فہ صخش اپک وہایگ افر  و دخافدن دقفس اس ےک رجؾ وک 

 ےئ وت فہ اہلل اعتیل یک رمیض رپ ےہ ہاےہ فہ اس وک ذعاب دے ہاےہ اعمػ رفام دے۔اپھچ



 

 

 وقعیب نب اربامیہ، ردنر، رمعم، انب اہشب، اوبادرسی وخالین، ابعدة نب اصتم :  رافی

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

  

  رکانوخانیت وک تعیب

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 وخانیت وک تعیب رکان

     481    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، ایوب، ٣ح٤س، ا٦ ًلیہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أَیُّوَب  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٍَ َرُسو٢َ اهَّللٔ أَِخبََرنٔي ٣َُح٤َّ ٔ ا أََرِزُت أَِ٪ أُبَای َّ٤َٟ   َِٟ ا َٗ َة  ٔلیَّ ًَ ٩ًَِ أ٦ُِّ  ٕس  ٩ِ ٣َُح٤َّ

 ُ أ َٓ أَذَِصُب  َٓ ٔة  َِٟحاص٠ٔٔیَّ َسِتىٔي فٔي ا ٌَ ٠ُُِٗ  َیا َرُسو٢َ اهَّللٔ إٔ٪َّ ا٣َِزأَّة أَِس  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َٗ َػل َک  ٌُ ٔ أُبَاش َٓ ٌُٔسَصا ث٥َُّ أَٔجیئَُک  ا٢َ ِس

٠َِیطٔ َو  ًَ َّي اهَّللُ  ُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ َباَش َٓ ًَِستَُضا ث٥َُّ ٔجئُِ   ََٓشا ََٓذَصِبُ     َِٟ ا َٗ ٌٔسٔیَضا  أَِس َٓ  َس٥ََّ٠ اذَِصٔيي 

دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، اویب، دمحم، اؾ ہیطع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم سج فتق روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس تعیب رکےن 

وت ںیم ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! دفر اجتیلہ ںیم وت اکی اخوتؿ ےن ریمی دمد یک یھت ونہح ںیم وت اس اک دبہل )افر قح( ا ارےن ےک  یگل

فاےطس ھجم وک یھب اس ےک ونہح ںیم رشتک رکان ےہ ںیم اج ریہ وہں رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس تعیب رکیت وہں )ویکہکن 

ہ رکان افر زایدہ ربا ےہ( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اج افر رشکی وہ۔ رضحت اؾ ہیطع ےن رعض ای تعیب ےک دعب رھپ انگ

 ںیم )اس ونہح ںیم رشتک ےک ےیل( یئگ افر ونہح ںیم رشتک رک ےک فاسپ آیئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس تعیب یک۔

 ؾ ہیطعدمحم نب وصنمر، ایفسؿ، اویب، دمحم، ا :  رافی

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

  

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 وخانیت وک تعیب رکان

     482    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س، ا٦ ًلیہحش٩ ب٩ اح٤س، ابوربیٍ، ح٤از، ایوب،  :  راوی

 ًَ ث٨ََا أَیُّوُب  ا٢َ َحسَّ َٗ اْز  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َح٤َّ َٗ  ٍٔ ث٨ََا أَبُو اٟزَّبٔی ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ أَِح٤ََس  َِٟ  أََخَذ أَِخبََر٧َا ا ا َٗ َة  ٔلیَّ ًَ ٩ًَِ أ٦ُِّ  ٕس  ٩ِ ٣َُح٤َّ



 

 

 ٌَ ِٟبَِی ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا َّي اهَّللُ  ٠َِی٨َا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ًَلَي أَِ٪  َا ٨َ٧ُوَح ًَ  َة 

نسح نب ادمح، اوبرعیب،  ،ند، اویب، دمحم، اؾ ہیطع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ ےس تعیب یل یھت اس 

 رپ ہک مہ ونہح )ںیم رشتک( ںیہن رک ں ےگ۔

 نسح نب ادمح، اوبرعیب،  ،ند، اویب، دمحم، اؾ ہیطع :  رافی

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

  

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 وخانیت وک تعیب رکان

     483    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨  رٗی٘ة٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، ا٣ی٤ة ب :  راوی

 ِ٨٤ُِٟ ٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ َة أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َ٘ ِی َٗ ٩ًَِ أ٣َُِی٤ََة ب٨ِٔٔ  ُر َٜٔسرٔ 

٥َ فٔي نِٔشوَ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َِٟ  أََتِیُ  ا٨َّٟٔييَّ َػل ا َٗ ََّضا  ًَلَي أَِ٪  َا أ٧َ َک  ٌُ ٔ ٨َ٠ِا َیا َرُسو٢َ اهَّللٔ ٧َُباش ُ٘ َٓ ُط  ٌُ ٔ ةٕ ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ ٧َُباش

تَرٔیطٔ بَیَِن أَیِٔسی٨َا َوأَِرُج٨ٔ٠َ  ِٔ ِتَٔي بٔبُِضَتإ٪ َن َٚ َو َا ٧َزِنَٔي َو َا ٧َأ َ  بٔاهَّللٔ َطِیّئا َو َا َنُِسٔ ٔ نرُِشٔ ا٢َ ٓ َٗ  ٕٖ زُو ٌِ ٔؼیَک فٔي ٣َ ٌِ امَی ا َو َا َن

ا َ٘ َٓ َک یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  ٌِ ٔ ٨َ٠ُِٗا اهَّللُ َوَرُسوُُٟط أَِرَح٥ُ ب٨َٔا َص٥ُ٠َّ ٧َُباش   َِٟ ا َٗ تُنَّ  ِ٘ تُنَّ َوأَكَ ٌِ ٠ًََِیطٔ اِسَتَل َّي اهَّللُ  ٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

 َ٘ َٛ ِولٔي ٤ٟٔٔائَٔة ا٣َِزأَةٕ  َٗ ٤ََّا  ِّي  َا أَُػآُٔح ا٨َِّٟشاَئ إ٧ٔ ٔن ٥َ إ ِولٔي  ٔا٣َِزأَةٕ َواحَٔسةٕ َوَس٠َّ َٗ  ِولٔي  ٔا٣َِزأَةٕ َواحَٔسةٕ أَِو ٣ِٔث١ُ 

 ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک 

 

ئقة  تنب رقی

 

ئمة
مب
دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، ایفسؿ، دمحم نب دکنمر، ا

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! مہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل  دختم ںیم احرض وہیئ ااصنری وخانیت ےک اسھت افر مہ ےن رعض ای ای روسؽ

فملس ےس تعیب رکےت ںیہ اس ابت رپ ہک دخافدن دقفس ےک اسھت یسک وک رشکی ںیہن رک ں ےگ افر وچری ںیہن رک ں ےگ افر زان 

 رشتعی ےک اکؾ یک۔ آپ یلص ںیہن رک ں ےگ افر اتہبؿ ںیہن ااھٹںیئ ےگ دفونں اہھت افر اپؤں ںیم ےس افر انرفامین ںیہن رک ں ےگ

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی یھب وہک ہک مہ ےس اہجں کت نکمم وہاگ ۔ رضحت اہمیم ےن رعض ای مہ ےن اہک ہک دخا افر اس ےک 

ای روسؽ  روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک مہ رپ تہب رمح ےہ ہک امہری ساتق ےک اطمقب مہ ےس تعیب رکان ہا ےت ںیہ مہ ےن رعض ای

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آںیئ افر مہ ےس اہھت المںیئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم

ا وخانیت ےس اہھت ںیہن الم ا ریما اکی اخوتؿ ےس ہہک انیل )ینعی اکی اخوتؿ یک رعمتف وکیئ اغیپؾ دے دانی( اک ا ےہ ہک ےسیج دعتمد وخ

نیت ےس انہک۔ )اس فہج ےس ںیم دنچ وصخمص وخانیت ےس وگتفگ رکان ریغ رضفری اتھجمس وہں افر یسک اکی یہ اخوتؿ ےس ہہک دےنی وک 



 

 

 اکیف اتھجمس وہں(۔

  :  رافی

 

ئقة  تنب رقی

 

ئمة
مب
 دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، ایفسؿ، دمحم نب دکنمر، ا

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

  

 یسک ںیم وکیئ امیبری وہ وت اس وک تعیب سک رطہقی ےس رکے؟

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 یسک ںیم وکیئ امیبری وہ وت اس وک تعیب سک رطہقی ےس رکے؟

     484    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یاز ب٩ ایوب، ہظی٥، شٌلي ب٩ ًلاءز :  راوی

َٟطُ  یٔس  ٔ ا٢ُ اٟرشَّ َ٘ ٩ًَِ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ ُش ًََلإئ  لَي ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ َش ث٨ََا صَُظِی٥ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ أَِخبََر٧َا زٔیَازُ ب٩ُِ أَیُّوَب  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٤ًَِْزو   لَاَ٪ 

َِٟیطٔ ا ٔ أَِرَس١َ إ َٓ ٕٕ َرُج١ْ ٣َِحُذو٦ْ  ِٓٔس َث٘ٔی ِٓٔس َو ُتَک فٔي َو ٌِ ِس بَاَش َ٘ َٓ  ٍِ ٥َ اِرٔج ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   ٨َّٟٔييُّ َػل

زاید نب اویب، میشہ، یلعی نب اطعء، اکی صخش ےس رفاتی ےہ ہک  و رشدی یک افالد ںیم ےس اھت افر اس اک انؾ رمع اھت اس ےن اےنپ فادل 

ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس ولہکاای ہک اج مت اج ںیم ےن مت  ےس ہک ہلیبق فیقث ےک گووگں ںیم ےس اکی صخش وکڑیھ اھت آپ یلص اہلل

ےس تعیب رکیل )ینعی مت وک اےنپ اہھت رپ تعیب رک ایل( افر اؿ ےس اہھت ہن المای ویکہکن وکڑیھ ےس اہھت المےن ںیم رکاتہ ولعمؾ وہیت 

 ےہ۔

 زاید نب اویب، میشہ، یلعی نب اطعء :  رافی

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

  

 انغل ڑلےک وک سک رطہقی ےس تعیب رکے؟

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 انغل ڑلےک وک سک رطہقی ےس تعیب رکے؟

     485    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٦، ٤ًز ب٩ یو٧ص، ًَک٣ة ب٩ ٤ًار، ہز٣اض ب٩ زیازًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ح٤س ب٩ سَل :  راوی

ارٕ  َّ٤ًَ ٣ََة ب٩ِٔ  ٩ًَِ ًَِٔکٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ یُو٧َُص  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ٦ ٔس ب٩ِٔ َسَلَّ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ا٢َ أَِخبََر٧َا  َٗ ِٟضٔز٣َِأض ب٩ِٔ زٔیَازٕ  ٩ًَِ ا  



 

 

َّي اهَّللُ  ٔلَي ا٨َّٟٔييِّ َػل ىٔي٣ََسِزُت یَٔسی إ ٌِ ٔ ٥ِ٠َ یَُباش َٓ ىٔي  ٌَ ٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأ٧ََا ََُُل٦ْ ٟٔیَُباش

 نب امعر، رہامس نب زاید ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اانپ اہھت ڑباھای روسؽ رکمی یلص 

 

دبعارلنمح نب دمحم نب السؾ، رمع نب ویسن، رکعمة

 اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم ےس اہھت ںیہن المای۔ اہلل ہیلع فآہل فملس یک اجبن تعیب رکےن وک افر ںیم اکی انابغل ڑلاک

 نب امعر، رہامس نب زاید :  رافی

 

 دبعارلنمح نب دمحم نب السؾ، رمع نب ویسن، رکعمة

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

  

 الغومں وک تعیب رک ان

  ےس قلعتم ااحدثی ابمرہکتعیب :   ابب

 الغومں وک تعیب رک ان

     486    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، ابوزبیر، جابز :  راوی

 ٍَ َباَی َٓ ًَِبْس  ا٢َ َجاَئ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟزُّبَیِر ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٔ  أَِخبََر٧َا  ِٟضِٔحزَة ًَلَي ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ا٨َّٟٔييَّ َػل

 َّ ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َٓ ََٓحاَئ َسیُِّسُظ یُزٔیُسُظ  ًَِبْس  َُّط  ٥َ أ٧َ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  زُ ا٨َّٟٔييُّ َػل ٌُ َٓاِطتََراُظ َو َا َشِظ ٨ٔیطٔ  ٌِ ٥َ بٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ي اهَّللُ 

ِبَسی٩ِٔ  ٌَ ًَِبْس صُوَ  بٔ َُٟط أَ َ َّي َشِشأ ٍِ أََحّسا َحً ٔ ٥َِٟ یَُبای  أَِسَوَزی٩ِٔ ث٥َُّ 

ہبیتق، ثیل، اوبزریب، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک اکی الغؾ احرض وہا افر اس ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رجہت رپ تعیب 

اس اک امکل اس وک ےنیل آای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس وک یک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ملع ہن اھت ہک ہی الغؾ ےہ رھپ 

ریمے اہھت رففتخ رک دف آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف اکےل الغؾ دے رک اس وک رخدی ایل۔ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 د درایتف ہن رفام ےتیل ہک فہ الغؾ وت ںیہن ےہ۔فملس یسک وک تعیب ہن رکےت سج فتق کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وخ

 ہبیتق، ثیل، اوبزریب، اجرب :  رافی

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

  

 تعیب خسف رکےن ےس قلعتم

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 تعیب خسف رکےن ےس قلعتم



 

 

     487    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اٟک، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، جابز ب٩ ًبساهَّلل :  راوی

ا بَ  ابٔیًّ ًَِبٔس اهَّللٔ أَ٪َّ أرَِعَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ٔسرٔ 
َٜ ٨ِ٤ُِٟ ٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ُٗتَِیَبُة  ٍَ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػ أَِخبََر٧َا  ٠َِیطٔ اَی ًَ َّي اهَّللُ  ل

ٔلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػ  ابٔيُّ إ ََٓحاَئ اِْلرَِعَ ٤َِٟٔسی٨َٔة  ًِْک بٔا ابٔيَّ َو َٓأََػاَب اِْلرَِعَ ًَلَي اِِلِٔسََل٦ٔ   ٥َ
ا٢َ یَا َوَس٠َّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ل

ا٢َ  َ٘ َٓ أَبَي ث٥َُّ َجائَطُ  َٓ ًٔي  ٌَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َرُسو٢َ اهَّللٔ أ٠َِٔٗىٔي بَِی َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ابٔيُّ  َد اِْلرَِعَ َََٓخَ أَبَي  َٓ ًٔي  ٌَ أ٠َِٔٗىٔي بَِی

ٍُ كٔیَبَضا ٔ َت٨ِفٔي َخَبَثَضا َوَت٨َِؼ ٜٔیر ٤َِٟٔسی٨َُة لَاِل ٤ََّا ا  إ٧ٔ

دنشہ ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس تعیب ہبیتق، امکل، دمحم نب دکنمر، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک اکی داہییت اب

یک االسؾ رپ رھپ اس وک دمہنی ونمرہ ںیم اخبر آایگ فہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر رعض ای ای روسؽ اہلل! 

ا افر اس ےن رعض ای ریمی تعیب خسف رفام ریمی تعیب خسف رفام د ں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااکنر ای۔ فہ دفابرہ احرض وہ

اکی  د ں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااکنر ای آرخ اکر فہ لکن رک الچ ایگ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دمہنی ونمرہ

ح( راتھک ےہ۔ )اس اک بلطم ہی یٹھب یک رطح ےہ  و ہک )ااسنؿ ےک(  لی  لیچ وک اکنؽ داتی ےہ افر اصػ  افػ )ینعی ومیت یک رط

ےہ ہک سج رطہقی ےس یٹھب ںیم وسان رگؾ رکےن ےس وسےن اک  لی  لیچ اصػ وہ اج ا ےہ افر وسان ایس رطح وفحمظ راتہ ےہ اس 

 رطہقی ےس دمہنی ونمرہ رخاب آدیم وک رےنہ ںیہن داتی افر اےھچ ااسنؿ وک فاہں ےس ےنلکن ںیہن داتی(۔

 نب دکنمر، اجرب نب دبعاہلل ہبیتق، امکل، دمحم :  رافی

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

  

 رجہت ےک دعب رھپ دفابرہ اےنپ داہیت ںیم آرک رانہ

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 رجہت ےک دعب رھپ دفابرہ اےنپ داہیت ںیم آرک رانہ

     488    حسیث                               س سو٦ج٠  :  ج٠س

 ٗتیبہ، حات٥ ب٩ اس٤اًی١، یزیس ب٩ ابوًبیس، س٤٠ہ ب٩ اٛوَ :  راوی

وَ  ِٛ ٩ًَِ َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ اِْلَ ٩ًَِ یَزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔي ًُبَِیٕس  ٌٔی١َ  ث٨ََا َحات٥ُٔ ب٩ُِ إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َُّط َزَخ١َ أَِخبََر٧َا  ا٢َ یَا  َٔ أ٧َ َ٘ َٓ َِٟححَّأد  ًَلَي ا

٩َّٜٔ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػ  ا٢َ  َا َوَل َٗ ٨َاَصا َوبََسِوَت  ٌِ ًَ٘ٔبَِیَک َوَذََکَ ل٤َٔ٠َّة ٣َ ًَلَي  َٔ اِرَتَسِزَت  َو ِٛ
٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَذَٔ٪ لٔي فٔي اب٩َِ اِْلَ َّي اهَّللُ  ل



 

 

ِٟبُُسوِّ   ا

ہملس نب اوکع ےس رفاتی ےہ ہک فہ اجحج یک دختم ںیم ےئگ وت اجحج ےن اہک ہک اوکع اک ڑلاک وت ہبیتق، احمت نب اامسلیع، زیدی نب اوبدیبع، 

رمدت وہایگ بج مت ےن دمہنی ونمرہ یک راہشئ وھچڑ دی افر ھچک اہک ہک سج اک بلطم ہی اھت ہک مت وت لگنج ںیم ر ےت وہ۔ ہملس ےن اہک 

 ااجزت اطع رفامیئ لگنج ںیم راہشئ ا رایر رکےن یک۔ ںیہن۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک

 ہبیتق، احمت نب اامسلیع، زیدی نب اوبدیبع، ہملس نب اوکع :  رافی

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

  

 اینپ وقت ےک اطمقب تعیب رک ےن ےس قلعتم

  ااحدثی ابمرہکتعیب ےس قلعتم :   ابب

 اطمقب تعیب رک ےن ےس قلعتم اینپ وقت ےک

     489    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، سٔیا٪، ًبساهَّلل ب٩ زی٨ار، ًلي ب٩ ححز، اس٤اًی١، ًبساهَّلل ب٩ زی٨ار، اب٩ ٤ًز :  راوی

 ًَ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر أَِخبََر٧َا   ٩ًَِ ٌٔی١َ  ٩ًَِ إِٔس٤َ  ٕ ًَلٔيُّ ب٩ُِ حُِحز ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر ح و أَِخبََرنٔي  ًَ  ٩ِ

ًَٔة ث٥َُّ  ا ٍٔ َواٟلَّ ٤ِ ًَلَي اٟشَّ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٍُ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٔ ٨َّا ٧َُبای ُٛ ا٢َ  َٗ ٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  و٢ُ ٓ ُ٘ ًَلٔيٌّ ٓامَٔی َش ا٢َ  َٗ َ  َو ٌِ امَی اِسَتَل

ُت٥ِ  ٌِ  اِسَتَل

ہبیتق، ایفسؿ، دبعاہلل نب دانیر، یلع نب رجح، اامسلیع، دبعاہلل نب دانیر، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک مہ گوگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 ر داری رکےن رپ تعیب رکےت ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
ی
فملس رفامےت ہک سج ہگج کت مت وک وقت ےہ  فآہل فملس ےس ےننس افر رفامں

 )فاہں کت لمع یک وکشش رکف( ہی اراشد آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن تقفش ف تبحم یک فہج ےس رفامای۔

 ہبیتق، ایفسؿ، دبعاہلل نب دانیر، یلع نب رجح، اامسلیع، دبعاہلل نب دانیر، انب رمع :  رافی

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

  

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اینپ وقت ےک اطمقب تعیب رک ےن ےس قلعتم
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 ار، اب٩ ٤ًزحش٩ ب٩ ٣ح٤س، ححاد، اب٩ جزیخ، ٣وسٰي ب٩ ً٘بہ، ًبساهَّلل ب٩ زی٨ :  راوی



 

 

 ٩ًَِ َبَة  ِ٘ ا٢َ أَِخبََرنٔي ٣ُوَسي ب٩ُِ ًُ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ث٨ََا َححَّاْد  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ا ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ًَ  

٠َِیطٔ َو  ًَ َّي اهَّللُ  ٍُ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٔ ٨َّا حٔیَن ٧َُبای ُٛ ا٢َ  َٗ ُت٥ِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ٌِ ٨ََٟا ٓامَٔی اِسَتَل و٢ُ  ُ٘ ًَٔة َش ا ٍٔ َواٟلَّ ٤ِ ًَلَي اٟشَّ  َس٥ََّ٠ 

نسح نب دمحم، اجحج، انب رججی، ومٰیس نب ہبقع، دبعاہلل نب دانیر، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک مہ گوگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ر داری رکےن رپ تعیب رکےت ےھت ہک اہجں کت 
ی
 مت وک وقت ےہ مت گوگ فاہں کت وکشش رکف۔فملس ےس ےننس افر رفامں

 نسح نب دمحم، اجحج، انب رججی، ومٰیس نب ہبقع، دبعاہلل نب دانیر، انب رمع :  رافی

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

  

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 قب تعیب رک ےن ےس قلعتماینپ وقت ےک اطم

     491    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 شٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، ہظی٥، سیار، طٌيي، جزیز ب٩ ًبساهَّلل :  راوی

 ًَ ٔييِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ اْر  ث٨ََا َسیَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا صَُظِی٥ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ُ٘ ٌِ ُ  ا٨َّٟٔييَّ أَِخبََر٧َا َش ٌِ ا٢َ بَاَش َٗ ًَِبٔس اهَّللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ِ َجزٔیز

َ  َوا٨ُِّٟؼٔح ٟٔک١ُِّ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ٌِ ٨َىٔي ٓامَٔی اِسَتَل
َّ٘ ٠َ َٓ ًَةٔ  ا ٍٔ َواٟلَّ ٤ِ ًَلَي اٟشَّ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َػل

ں ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رہ وقعیب نب اربامیہ، میشہ، ایسر، یبعش، رجری نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک مہ گووگ

مکح ےننس افر مکح امےنن رپ تعیب یک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ وک الھکس دای اس دقر ہک اہجں کت ھجم ںیم وقت ےہ ںیم رہ اکی 

 املسمؿ اک ریخ وخاہ روہں اگ۔

 وقعیب نب اربامیہ، میشہ، ایسر، یبعش، رجری نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اینپ وقت ےک اطمقب تعیب رک ےن ےس قلعتم

     492    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨٣ٜسر، ا٣ی٤ة ب٨  رٗی٘ة ٗتیبہ، سٔیا٪، ٣ح٤س ب٩ :  راوی

  َِٟ ا َٗ َة  َ٘ ِی َٗ ٩ًَِ أ٣َُِی٤ََة ب٨ِٔٔ  ُر َٜٔسرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َّي اهَّللُ  أَِخبََر٧َا  ٨َا َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ بَاَش

 ُ ت ٌِ ٨ََٟا ٓامَٔی اِسَتَل ا٢َ  َ٘ َٓ تُنَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔي نِٔشَوةٕ  ِ٘  نَّ َوأَكَ



 

 

 ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےن دنچ وخانیت ےک اسھت آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس 

 

ئقة  تنب رقی

 

ئمة
مب
ہبیتق، ایفسؿ، دمحم نب دکنمر، ا

 تعیب یک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ ےس رفامای مت ےس اہجں کت وہ اتکس ےہ افر مت ںیم اہجں کت وقت ےہ۔

 ہبیتق، ایفس :  رافی

 

ئقة  تنب رقی

 

ئمة
مب
 ؿ، دمحم نب دکنمر، ا

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

  

  و صخش یسک اامؾ یک تعیب رکے افر اانپ اہھت اس ےک اہھت ںیم دے دے وت اس رپ ای فابج ےہ؟

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

  اامؾ یک تعیب رکے افر اانپ اہھت اس ےک اہھت ںیم دے دے وت اس رپ ای فابج ےہ؟ و صخش یسک

     493    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہ٨از ب٩ رسی، ابو٣ٌاویة، ا ا٤ًع، زیس ب٩ وہب، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبس رب ٌٛبہ :  راوی

 ٩ًَِ ٔیِّ  ا٢َ  أَِخبََر٧َا َص٨َّازُ ب٩ُِ اُٟسَّ َٗ َبةٔ  ٌِ َٜ ًَِبسٔ َربِّ اِل ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ َوصِٕب  ٤ًَِٔع  ٩ًَِ اِْلَ اؤیََة  ٌَ أَبٔي ٣ُ

 َٓ ا٢َ  َٗ وَ٪  ٌُ ٠َِیطٔ ٣ُِحَت٤ٔ ًَ َبةٔ َوا٨َّٟاُض  ٌِ َٜ ٤ًَِزٕو َوصَُو َجأْٟص فٔي ه١ِّٔ اِل ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ٔلَي  ُتطُ ا٧َِتَضِیُ  إ ٌِ ٍَ َش٤ٔ و٢ُ بَِی٨َا ٧َِح٩ُ ٣َ ُ٘ َش

ُب خَٔبائَُط َو٨٣َّٔ  ٨ٔ٤َّا ٩ِ٣َ َشرِضٔ َٓ ٨َِٟا ٨ِ٣َز ّٔا  َ ٥َ فٔي َسرَفٕ إٔذِ ٧َز ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ١ُ َو٨٣َّٔا ٩ِ٣َ صَُو فٔي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ـٔ ا ٩ِ٣َ ی٨ََِت

 َ٠ًَ َّي اهَّللُ  تٔطٔ إٔذِ ٧َاَزی ٨َ٣ُازٔی ا٨َّٟٔييِّ َػل ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َجرِشَ َّي اهَّللُ  ا٦َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َٓ ٨َا  ٌِ اِجَت٤َ َٓ ْة  ٌَ ََلةُ َجا٣ٔ ٥َ اٟؼَّ
ِیطٔ َوَس٠َّ

 ُ٤٠َ ٌِ ًَلَي ٣َا َش َتُط  ٠َِیطٔ أَِ٪ یَُس٢َّ أ٣َُّ ًَ ا  ًّ٘ ِبلٔي إ ٔاَّ لَاَ٪ َح َٗ ٥ِ ی٩َُِٜ ٧َٔييٌّ  َٟ ُط 
َّ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ َدَلب٨ََا  َُٟض٥ِ َوی٨ُِذٔ َٓ ا ُط َخیِّرا  ٤ُ٠َُط ََشًّ ٌِ َرص٥ُِ ٣َا َش

َصا َسُیٔؼیبُُض٥ِ بَََلْئ َوأ٣ُُوْر ی٨َُِٔکُ  َٟٔضا َوإٔ٪َّ آٔخَ ًَآَٔیُتَضا فٔي أَوَّ   ِ٠ٌَٔ ٔ ُج َت٥ُِٜ صَٔذظ ُض٥ِ َوإٔ٪َّ أ٣َُّ َٟ ُٙ ِّٗ ُیَس َٓ و٧ََضا َتحٔیُئ ٓٔتَْن 

٩ُ٣ٔ صَ  ِْ ٤ُِٟ و٢ُ ا ُ٘ َی َٓ ٔٔت٨َُِة  ِٟ َتحٔیُئ ا َٓ ٕف  ٌِ َضا َٟٔب ـُ ٌِ ُٕ َب َٜٔظ ًَٜٔي ث٥َُّ َت٨ِ و٢ُ َصٔذظٔ ٣ُِض٠ٔ ُ٘ َی َٓ ُٕ ث٥َُّ َتحٔیُئ  َٜٔظ ًَٜٔي ث٥َُّ َت٨ِ ٔذظٔ ٣ُِض٠ٔ

٩ْ٣ٔ بٔاهَّللٔ ِْ ُط ٣َِوَتُتُط َوصَُو ٣ُ ِٛ ٠ُِتِسرٔ َٓ َِٟح٨ََّة  ٩ًَِ ا٨َّٟارٔ َویُِسَخ١َ ا ٩ِ٤َ أََحبَّ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أَِ٪ یُزَِحزََح  َٓ ٔ َِٟیأِٔت إ َِٟیِو٦ٔ اِْلٔخٔ َو لَي ا٨َّٟأض  َوا

ُط ٣َا اِس  ٌِ ٠ُِیٔل َٓ ٠ِبٔطٔ  َٗ ٔ َوث٤َََزَة  َة یَٔسظ َ٘ ِٔ ًَِلاُظ َػ
َ أ َٓ ٍَ إ٣َٔا٣ّا  َِٟیطٔ َو٩ِ٣َ بَاَی ٔ تَي إ ِْ إِٔ٪ َجاَئ أََحْس ی٨َُازًُٔطُ ٣َا یُٔحبُّ أَِ٪ یُ َٓ  ََ َتَلا

َ  َرُسو٢َ اهَّللٔ ٌِ ٠ُِ  َس٤ٔ ُ٘ َٓ ََٓس٧َِوُت ٨ِ٣ُٔط  َبَة اِْلَخٔ  َٗ بُوا َر َِٟحٔسیَث َٓاَِضٔ ٥ِ َوَذََکَ ا ٌَ ا٢َ َن َٗ و٢ُ َصَذا  ُ٘ ٥َ َش
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ    َػل

، االشمع، زدی نب فبہ، دبعارلنمح نب دبع رب ہبعک ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت دبعاہلل نب رمع ےک 

 

ة
بئ
انہد نب رسی، اوباعمف

 رفام ںیہ افر اؿ ےک اپس گوگ عمج وہ ےئگ ںیہ۔ ںیم ےن اؿ ےس ہک  فہ اپس اچنہپ وت ںیم ےن داھکی ہک فہ اخہن ہبعک ےک اسےئ ںیم رشتفی

ےتہک ےھت ہک اکی رمہبت مہ گوگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ رفس ںیم ےھت وت مہ گوگ اکی زنمؽ رپ ارتے امہرے 



 

 

اھگس الھک راہ اھت ہک اس دفراؿ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل ںیم ےس وکیئ وت اانپ ہمیخ ڑھکا رک ا افر وکیئ ریت الچ ا اھت وکیئ اجونرفں وک 

فملس ےن انمدی رکےن ےک فاےطس آفاز دی ہک امنز ےک ےیل عمج وہ اجؤ انچہچن مہ بس ےک بس عمج وہ ےئگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ےس لبق  و یبن زگرے ںیہ اؿ رپ الزؾ اھت ہک سج اکؾ ڑھکے وہ ےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ وک ہبطخ ہک ای افر رفامای ھجم 

ںیم ربایئ دےھکی اس ےس ڈراےئ افر اہمتری ہی اتم اس یک الھبیئ رشتعی ںیم ےہ افر اس ےک آرخ ںیم الب ےہ افر مسق مسق یک ابںیت 

کی داسد وہاگ وت ومنم ےہک اگ ہک ںیم ںیہ  و ہک ربی ںیہ اکی داسد وہاگ رھپ فہ ےنلٹ ںیہن اپےئ اگ ہک دفرسا اھٹ ڑھکا وہاگ ۔ سج فتق ا

اب الہک وہ ا وہں رھپ فہ متخ وہ اجےئ اگ اس فہج ےس مت ںیم ےس  و ہاےہ دفزخ ےس انچب افر تنج ںیم اجان فہ ریمے اہلل رپ افر 

صخش ایقتم رپ نیقی رک ےک افر گووگں ےس اس رطہقی ےس شیپ آےئ سج رطح ےس فہ ہااتہ ےہ ہک ھجم ےس گوگ شیپ آےئ افر  و 

تعیب رکے یسک اامؾ ےس افر اانپ اہھت اس ےک اہھت ںیم دے افر دؽ ےس اس ےک اسھت ارقار رکے وت رھپ اس یک اساتع افر 

 ر داری رکے ہک اہجں کت وہ ےکس اب ارگ وکیئ صخش اھٹ ڑھکا وہ  و اس اامؾ ےس ڑگھجا رکے وت اس یک رگدؿ امر دف۔ 
ی
رفامں

نب رمع ےک زندکی آایگ افر ںیم ےن اؿ ےس درایتف ای ای روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل دبعارلنمح ےن اہک ہک ںیم رضحت دبعاہلل 

 فملس ےس ہک  ےہ؟ اوہنں ےن اہک   اہں۔

، االشمع، زدی نب فبہ، دبعارلنمح نب دبع رب ہبعک :  رافی

 

ة
بئ
 انہد نب رسی، اوباعمف

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

  

 اامؾ یک رفامں ربداری اک مکح

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اامؾ یک رفامں ربداری اک مکح

     494    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبسا اًلي، خاٟس، طٌبہ، یحٌي ب٩ حؼین :  راوی

ُس  تٔي  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ُ  َجسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ حَُؼیِٕن  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ًَِبسٔ اِْلَ و٢ُ ب٩ُِ  ُ٘ َت

 ًَ ٠ًََِی٥ُِٜ   ١َٔ٤ ٌِ ِو اِسُت َٟ َٔ َو َِٟوَزا ٔة ا و٢ُ فٔي َححَّ ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َش ًَ َّي اهَّللُ  ُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ َٜٔتأب اهَّللٔ َس٤ٔ ٔ ٥ِ ب ُٛ وزُ ُ٘ ِبْس َحَبٔشيٌّ َش

وا ٌُ َٟطُ َوأَكٔی وا  ٌُ اِس٤َ َٓ 

دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، ییحی نب نیصح ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اےنپ دادا ےس ہک  فہ ایبؿ رکےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص 

 اگوداع ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآ

 

ة
ج 
د
ہل فملس رفامےت ےھت ہک ارگ مت رپ اکی یشبح الغؾ رمکحاؿ وہ نکیل اہلل یک اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک  



 

 

 ر داری رکف۔
ی
 اتکب ےک اطمقب فہ مکح رکے وت اس ےک مکح وک ونس افر اس یک رفامں

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، ییحی نب نیصح :  رافی

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

  

 اامؾ یک رفامں ربداری رکےن یک تلیضف ےس قلعتم دحثی

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اامؾ یک رفامں ربداری رکےن یک تلیضف ےس قلعتم دحثی

     495    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یخ، زیاز ب٩ سٌس، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہیوسٕ ب٩ سٌیس، ححاد، اب٩ جز :  راوی

ٕس أَِخبََرُظ أَ٪َّ ابِ  ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ أَ٪َّ زٔیَاَز ب٩َِ َس ث٨ََا َححَّاْد  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٕ ب٩ُِ َس ٩َ ٔطَضإب أَِخبََرُظ أَ٪َّ أَبَا َس٤َ٠ََة أَِخبََر٧َا یُوُس

ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة  َُّط َس٤ٔ ِس أَِخبََرُظ أ٧َ َ٘ َٓ ًََؼانٔي  ََ اهَّلَل َو٩ِ٣َ  ِس أَكَا َ٘ َٓ ًَىٔي  ٥َ ٩ِ٣َ أَكَا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ ًََصي  َش

ًََؼانٔي ِس  َ٘ َٓ ًََصي أ٣َٔیرٔی  ًَىٔي َو٩ِ٣َ  ِس أَكَا َ٘ َٓ ََ أ٣َٔیرٔی   اهَّلَل َو٩ِ٣َ أَكَا

 دعس، انب اہشب، اوبہملس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل ویفس نب دیعس، اجحج، انب رججی، زاید نب

 ر داری یک افر سج ےن ریمی انرفامین یک اس ےن اہلل 
ی
 ر داری یک اس ےن اہلل یک رفامں

ی
فملس ےن اراشد رفامای سج یسک ےن ریمی رفامں

 ر داری یک وت اےنس
ی
 ر داری یک افر سج ےن انرفامین یک ریمے رقمر رکدہ یک انرفامین یک افر سج ےن ریمے احمک یک رفامں

ی
 ریمی رفامں

 احمک یک اس ےن ریمی انرفامین یک۔

 ویفس نب دیعس، اجحج، انب رججی، زاید نب دعس، انب اہشب، اوبہملس، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 مت گوگ اہلل افر اس ےک روسؽ افر احمک یک رفامں ربداری رکف

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 مت گوگ اہلل افر اس ےک روسؽ افر احمک یک رفامں ربداری رکف

     496    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ ٣ش٥٠، سٌیس ب٩ جبیر، اب٩ ًباضحش٩ ب٩ ٣ح٤س، ححاد، اب٩ جزیخ، شٌلي ب :  راوی



 

 

 ًَ لَي ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ٌِ ا٢َ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔي َش َٗ ا٢َ  َٗ ث٨ََا َححَّاْد  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ا  ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبیِر ٩ِ َس

وا اهَّلَل َوأَكٔ  ٌُ َّٟٔذی٩َ آ٨٣َُوا أَكٔی َثطُ ًَبَّإض یَا أَیَُّضا ا ٌَ ًَٔسٓیٕ َب ِیٔص ب٩ِٔ  َٗ َة ب٩ِٔ  َٓ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ حَُذا ًَ َِٟ  فٔي  ا٢َ ٧َزَ َٗ وا اٟزَُّسو٢َ  ٌُ ی

یَّةٕ  ٥َ فٔي رَسٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

 ر داری رکف اہلل یک نسح نب دمحم، اجحج، انب رججی، یلعی نب  ملس، دیعس نب ریبج، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک اے اامیؿ ف
ی
اگو رفامں

افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک افر افگو االرم یک )احمک یک(۔ ہی آتی رضحت دبعاہلل نب زحاہف ےک قح ںیم انزؽ وہیئ 

  اک(۔سج فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک اکی  اڑے اک رسدار انب رک رفاہن رفامای )ینعی وھچےٹ رکشل

 نسح نب دمحم، اجحج، انب رججی، یلعی نب  ملس، دیعس نب ریبج، انب ابعس :  رافی

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

  

 اامؾ یک انرفامین یک ذمتم ےس قلعتم

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 یک ذمتم ےس قلعتم اامؾ یک انرفامین

     497    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪ ب٩ سٌیس، ب٘یة ب٩ وٟیس، بحیر، خاٟس ب٩ ٣ٌسا٪، ابوبَحیة، ٣ٌاذ ب٩ جب١ :  راوی

َِٟؤٟی ُة ب٩ُِ ا ث٨ََا َب٘ٔیَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ٤ِزُو ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ َس ًَ یََّة أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ أَبٔي بََِحٔ َساَ٪  ٌِ ٩ًَِ َخأٟٔس ب٩ِٔ ٣َ ث٨ََا بَٔحیْر  ا٢َ َحسَّ َٗ ٔس 

ا ٩ِ٣َ ابِتَ  أ٣ََّ َٓ َُزَِوأ٪  زُِو  َِ ِٟ ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل اذٔ ب٩ِٔ َجَب١ٕ  ٌَ ََ اِِل٣َٔا٦َ ٩ًَِ ٣ُ غَي َوِجَط اهَّللٔ َوأَكَا

َٙ ا َٔ ًََص َوأَِن ّة َو ٌَ َُزَا رٔیَاّئ َوُس٤ِ ا ٩ِ٣َ  إٔ٪َّ ٧َِو٣َطُ َو٧ُِبَضَتطُ أَِجْز ل٠ُُّطُ َوأ٣ََّ َٓ َشاَز  َٔ ِٟ ی٤ََة َواِجت٨َََب ا َِٓشَس فٔي ِلََکٔ ي اِِل٣َٔا٦َ َوأَ

 ٖٔ ا َٔ َٜ ٍُ بٔاِل َّطُ  َا یَزِٔج إ٧ٔ َٓ  اِْلَِرٔق 

 نب ف دی، ریحب، اخدل نب دعماؿ،

 

 قتئة
، اعمذ نب لبج ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل  رمعف نب امثعؿ نب دیعس، ی

 

ة
بئ
اوبرحب

فملس ےن اراشد رفامای اہجد دف مسق اک ےہ اکی وت فہ صخش  و ہک اخصل دخافدن دقفس یک راضدنمی ےک فاےطس اہجد رکے افر اامؾ یک 

 ر داری رکے افر امؽ دفتل راہ دخا ںیم رخچ رکےن اس اک وسان افر اجانگ امت
ی
ؾ اک امتؾ ابعدت ےہ افر دفرسے فہ صخش  و ہک رفامں

گووگں وک دالھکےئ ینعی رایاکری ےک فاےطس اہجد رکے اےنپ اامؾ )افر احمک( یک انرفامین رکے افر  کل ںیم داسد الیھپےئ )اس اک 

وت فہ ربارب یھب ہن گوےٹ اگ بلطم ہی ےہ ہک وعاؾ رپ ملظ ف متس رکے وخانیت افر وچبں ےک اسھت زایدیت رکے رغابء وک اذیاء اچنہپےئ( 



 

 

 ہکلب اس وک ذعاب وہاگ ۔

، اعمذ نب لبج :  رافی

 

ة
بئ
 نب ف دی، ریحب، اخدل نب دعماؿ، اوبرحب

 

 قتئة
 رمعف نب امثعؿ نب دیعس، ی

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

  

 ںیہ؟اامؾ ےک فاےطس ای ابںیت الزؾ 

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اامؾ ےک فاےطس ای ابںیت الزؾ ںیہ؟

     498    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزا٪ ب٩ بکار، ًلي ب٩ ًیاغ، طٌیب، ابوز٧از، ًبساٟزح٩٤ ارعد، ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ حَ  َٗ َّإر  ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَِخبََر٧َا ٤ًَِٔزاُ٪ ب٩ُِ بَک ثَطُ  ا َحسَّ ثَىٔي أَبُو اٟز٧َِّازٔ ٤٣َّٔ ا٢َ َحسَّ َٗ ِیْب  ٌَ ث٨ََا ُط َٗا٢َ َحسَّ ًَیَّإغ  ًَلٔيُّ ب٩ُِ  ث٨ََا 
 سَّ

 َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ُث  ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة یَُحسِّ َّطُ َس٤ٔ ا َذََکَ أ٧َ ُد ٤٣َّٔ اَت١ُ ٩ِ٣ٔ  ا٢َ اِْلرَِعَ َ٘ ٤ََّا اِِل٣َٔا٦ُ ُج٨َّْة شُ إ٧ٔ

إٔ  َٓ  ٔ یِرٔظ َِ َٟطُ بَٔذَٟٔک أَِجّزا َوإِٔ٪ أ٣َََز بٔ إٔ٪َّ  َٓ ًََس٢َ  َوی اهَّللٔ َو ِ٘ إِٔ٪ أ٣َََز بَٔت َٓ َقي بٔطٔ  ٠ًََِیطٔ ؤِزّراَوَرائٔطٔ َویُتَّ  َّ٪ 

ہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رمعاؿ نب اکبر، یلع نب ایعش، بیعش، اوبزاند، دبعارلنمح ارعج، اوبرہری

ےن اراشد رفامای اامؾ اکی ڈاھؽ یک امدنن ےہ ہک سج یک آڑ ںیم )ینعی سج ےک مظن ف ااظتنؾ ںیم( گوگ ڑلایئ رکےت ںیہ اس فہج ےس 

ب وہاگ افر  و صخش اس ےک گوگ آافت ےس ےچب ر ےت ںیہ رھپ ارگ اامؾ اہلل ےس ڈر رک مکح رکے ااصنػ ےک اطمقب وت اس وک وثا

 الخػ مکح رکے وت اس وک فابؽ وہاگ ۔

 رمعاؿ نب اکبر، یلع نب ایعش، بیعش، اوبزاند، دبعارلنمح ارعج، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اامؾ ےس االخص اقمئ رانھک

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اامؾ ےس االخص اقمئ رانھک

     499    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، سہی١ ب٩ ابوػاٟح، ٤ًزو، ٌٗ٘اَ، ابیک، وہ اپ٨ے واٟس سے، رج١، ًلاء ب٩ یزیس، ت٤ی٥  :  راوی



 

 

 زاری

ُس ب٩ُِ ٣َ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  َٔ ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٤ًَِْزو  ث٨ََا  ٠ُُِٗ  َحسَّ ُِٟ  ُسَضِی١َ ب٩َِ أَبٔي َػأٟٕح 
َ ا٢َ َسأ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ  ٨ُِؼوٕر 

 ٔ ًََلاُئ ب٩ُِ َیز َُٟط  ا٢ُ  َ٘ ا٦ٔ شُ ثَُط َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ اٟظَّ َث أَبٔي َحسَّ َّٟٔذی َحسَّ ُتطُ ٩َ٣ٔ ا ٌِ ا٢َ أ٧ََا َس٤ٔ َٗ ارٔیِّ  یَس أَبٔیَک  ٩ًَِ َت٤ٔی٥ٕ اٟسَّ

اُٟوا ٩ِ٤َٟٔ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  َٗ ی٩ُ ا٨َّٟٔؼیَحُة  ٤ََّا اٟسِّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ٧ٔ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٜٔتابٔطٔ َؤَٟزُسؤٟطٔ َٗ ٔ ا٢َ ِهَّلِل َول َٗ  

تٔض٥ِٔ  ًَا٣َّ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔیَن َو ةٔ ا  َؤْلَئ٤َّٔ

ؿ، نب ل نب اوباصحل، رمعف،  ،عاع، او ،، فہ اےنپ فادل ےس، رلج، اطعء نب زیدی، میمت داری ےس رفاتی ےہ ہک دمحم نب وصنمر، ایفس

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دنی ای ےہ صولص ینعی اچسیئ۔ گووگں ےن رعض ای سک ےک اسھت ای روسؽ اہلل! 

ای اہلل ےک اسھت )ہی ہک اس یک ابعدت رکے ےچس دؽ ےس اس ےس وخػ رےھک چس دؽ ےس ہن ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفام

رایاکری ےک فاےطس( افر اس یک اتکب ےک اسھت نیقی رےھک )ینعی اس رپ االخص ےک اسھت لمع رکے( افر اس ےک روسؽ یلص اہلل 

 ( )االخص اقمئ رےھکہیلع فآہل فملس ےک اسھت نیقی رےھک افر امتؾ املسمونں افر اامؾ ےک اسھت

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، نب ل نب اوباصحل، رمعف،  ،عاع، او ،، فہ اےنپ فادل ےس، رلج، اطعء نب زیدی، میمت داری :  رافی

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

  

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اامؾ ےس االخص اقمئ رانھک

     500    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 شٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، سہی١ ب٩ ابوػاٟح، ًلاء ب٩ یزیس، ت٤ی٥ زاری :  راوی

َٗا٢َ حَ  ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا َش ًََلأئ ب٩ِٔ َیزٔیَس َحسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ ُسَضِی١ٔ ب٩ِٔ أَبٔي َػأٟٕح  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس سَّ

اُٟوا َٗ ی٩ُ ا٨َّٟٔؼیَحُة  ٤ََّا اٟسِّ ٥َ إ٧ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َٗا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ  َٗ ارٔیِّ  ا٢َ ِهَّلِل  ٩ًَِ َت٤ٔی٥ٕ اٟسَّ َٗ ٩ِ٤َٟٔ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ 

 ٔ َٜٔتاب ٔ تٔض٥ِٔ َول ًَا٣َّ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔیَن َو ٔة ا  طٔ َؤَٟزُسؤٟطٔ َؤْلَئ٤َّٔ

وقعیب نب اربامیہ، دبعارلنمح، ایفسؿ، نب ل نب اوباصحل، اطعء نب زیدی، میمت داری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

سک ےک اہھت ای روسؽ اہلل! آپ یلص اہلل ہیلع  فآہل فملس ےن رفامای البہبش دنی تحیصن صولص )افر اچسیئ ےہ( احصہب رکاؾ ےن رعض ای

فآہل فملس ےن رفامای اہلل ےک اسھت اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت امتؾ املسمونں ےک اامؾ ےک اسھت امتؾ املسمونں 

 ےک اسھت۔



 

 

 وقعیب نب اربامیہ، دبعارلنمح، ایفسؿ، نب ل نب اوباصحل، اطعء نب زیدی، میمت داری :  رافی

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

  

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اامؾ ےس االخص اقمئ رانھک

     501    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ًحَل٪، زیس ب٩ اس٥٠، ٌٗ٘اَ ب٩ حٜی٥، ابوػاٟح، ابوہزیزہربیٍ ب٩ س٠امی٪، طٌیب ب٩ ٟیث، ٟیث، ا :  راوی

ًَِحََل  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ِیُب ب٩ُِ ا٠َِّٟیٔث  ٌَ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ٍُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا اٟزَّبٔی ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ   ٪َ

٩ًَِ أَبٔي َػا ٜٔی٥ٕ  َٔ ب٩ِٔ َح ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ ی٩َ ا٨َّٟٔؼیَحُة إٔ٪َّ اٟسِّ ا ا٢َ إٔ٪َّ اٟسِّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ی٩َ ٟٕٔح 

 ٔ َٜٔتابٔطٔ َؤَٟزُسؤٟطٔ َؤْلَئ ٔ ا٢َ ِهَّلِل َول َٗ اُٟوا ٩ِ٤َٟٔ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  َٗ ی٩َ ا٨َّٟٔؼیَحُة  تٔض٥ِٔ ا٨َّٟٔؼیَحُة إٔ٪َّ اٟسِّ ًَا٣َّ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔیَن َو ةٔ ا َّ٤ 

رعیب نب امیلسؿ، بیعش نب ثیل، ثیل، انب الجعؿ، زدی نب املس،  ،عاع نب میکح، اوباصحل، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی 

ض ای ای روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای البہبش دنی تحیصن ےہ دنی تحیصن ےہ۔ قیقحت دنی تحیصن ےہ گووگں ےن رع

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! سک ےک ےیل؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اہلل افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ےک فاےطس افر املسمونں ےک وعاؾ فوخاص )دفونں ےک ےیل البہبش دنی تحیصن ےہ(۔

 انب الجعؿ، زدی نب املس،  ،عاع نب میکح، اوباصحل، اوبرہریہ رعیب نب امیلسؿ، بیعش نب ثیل، ثیل، :  رافی

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

  

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اامؾ ےس االخص اقمئ رانھک

     502    یثحس                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  :  راوی

ث٨ََا ٣َُح٤َّ  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحِبَحأب  ِیٔب ب٩ِٔ ا ٌَ ٔ ب٩ِٔ ُط َٜبٔیر ًَِبسٔ اِل ٔس ب٩ِٔ  ؤض ب٩ُِ ٣َُح٤َّ سُّ ُ٘ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا أَِخبََر٧َا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥ٕ ـَ ُس ب٩ُِ َجِض

 ٜٔ َٔ ب٩ِٔ َح ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ًَِحََلَ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  رَفٕ  ٌِ ٌٔی١ُ ب٩ُِ َج ٩ًَِ أَبٔي إِٔس٤َ ٩ًَِ أَبٔي َػأٟٕح  َش٥ٕ  ِ٘ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٣ٔ ٩ًَِ ُسََّمٕٓ َو ی٥ٕ َو

اُٟوا ٩ِ٤َٟٔ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  َٗ ی٩ُ ا٨َّٟٔؼیَحُة  ا٢َ اٟسِّ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ٔ صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َٜٔتابٔطٔ َؤَٟزُسوٟ ٔ ا٢َ ِهَّلِل َول َٗ طٔ  

تٔض٥ِٔ  ًَا٣َّ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔیَن َو ةٔ ا  َؤْلَئ٤َّٔ



 

 

 رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔

  :  رافی

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

  

 اامؾ یک ساتق اک ایبؿ

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اامؾ یک ساتق اک ایبؿ

     503    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یحٌي ب٩ ًبساهَّلل، ٤ٌ٣ز ب٩ ش٤ٌز، ٣ٌاویة ب٩ سَل٦، زہزی، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوہزیزہ :  راوی

 َٗ ٤ََز  ٌِ زُ ب٩ُِ َش َّ٤ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اهَّللٔ  ُس ب٩ُِ َیِحٌَي ب٩ِٔ  ثَىٔي اٟزُّصِزٔیُّ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ٦
اؤیَُة ب٩ُِ َسَلَّ ٌَ ثَىٔي ٣ُ ا٢َ َحسَّ

 َ٠ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ثَىٔي أَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ ُط َٗ َٟ ٥َ ٣َا ٩ِ٣ٔ َوا٢ٕ إ ٔاَّ َو ِیطٔ َوَس٠َّ

 ٔ َ٘ بَٔلا٧ََتأ٪ ب َٓ َصا  ٩ِ٤َ ُوئَي ََشَّ َٓ ٨ِ٤ََُِٟکٔ َوبَٔلا٧َْة  َا َتأُِٟوُظ َخَبا ّا  ٩ًَِ ا ٖٔ َوَت٨َِضاُظ  زُو ٌِ ٤َِٟ ًَّٟٔي َلا٧َْة َتأ٣ُِزُُظ بٔا ِس ُوئَي َوصَُو ٩ِ٣ٔ ا

٠ًََِیطٔ ٨ِ٣ُٔض٤َا ٠ُٔب  ِِ  َت

 نب السؾ، زرہی، اوبہملس نب 

 

ة
بئ
دبعارلنمح، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص دمحم نب ییحی نب دبع اہلل، رمعم نب رمعی، اعمف

یئ اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وکیئ احمک ںیہن ےہ نکیل اس ںیم دف اطبےن )ینعی دف ساتق( ںیہ اکی وت فہ ساتق  و ہک اس وک الھب

دفرسی ساتق فہ ےہ  و ہک اگبڑےن ںیم یمک  ےک اکؾ اک مکح دیتی ےہ )ینعی یکین رکےن یک نیقلت رکیت ےہ( افر ربے اکؾ ےس رفیتک ےہ

 ںیہن رکیت )ینعی ربایئ اک مکح دیتی ےہ افر انگہ یک ابت یک نیقلت رکیت ےہ( رھپ  و صخش اس یک ربایئ ےس  چ ایگ وت فہ وت  چ ایگ افر یہی

 ساتق ارثک ف رتشیب اغبل وہ اجیت ےہ )ینعی ربے اکؾ یک اجبن البےن فایل ےہ(۔

 نب السؾ، زرہی، اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبرہریہدمحم نب ییحی :  رافی

 

ة
بئ
  نب دبعاہلل، رمعم نب رمعی، اعمف

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

  

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اامؾ یک ساتق اک ایبؿ

     504    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یو٧ص ب٩ ًبسا اًلي، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوسٌیس :  راوی



 

 

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ا٢َ أَِخبََرنٔي یُو٧ُُص  َٗ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ًَِبسٔ اِْلَ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ بٔي َس٤َ٠ََة بِ أَِخبََر٧َا یُو٧ُُص ب٩ُِ   ٩ٔ

َث اهَّللُ ٩ِ٣ٔ ٧َٔيٓيٕ َو َا اِسَتدِ  ٌَ ا٢َ ٣َا َب َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٌٔیٕس  َٟطُ ٩ًَِ أَبٔي َس ٕة إ ٔاَّ لَا٧َِ   َٔ َٕ ٩ِ٣ٔ َخ٠ٔی ٠َ

ٔ َوبَٔلا٧َْة َتأ٣ُِزُظُ  َِٟدیِر ًَزَّ َوَج١َّ  بَٔلا٧ََتأ٪ بَٔلا٧َْة َتأ٣ُِزُُظ بٔا ًََؼ٥َ اهَّللُ  ُؼو٦ُ ٩ِ٣َ  ٌِ ٤َِٟ ٠َِیطٔ َوا ًَ ُط  ُـّ ِّ َوَتُح
 بٔاٟرشَّ

ویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبدیعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 افر ہن یہ یسک ہفیلخ وک )ینعی اریم ای رمکحاؿ وک( نکیل اس ںیم دف ساںی فآہل فملس ےن اراشد رفامای دخافدن دقفس ےن ہن وت یسک یبن وک  اجیھ

رھک د ں اکی وت فہ  و ہک یکین افر الھبیئ ےک اکؾ اک مکح رکیت ںیہ افر دفرسی  و ہک ربایئ یک اجبن البیت ںیہ نکیل اہلل زعفلج یک اس 

 ریتہ ےہ سج رطہقی ےس ہک دفرسی دحثی رشفی ںیم ےہ ہک رہ ساتق وک ولغمب رک داتی ےہ افر فہ کین ساتق یک اپدنب افر امتحت

اکی ااسنؿ ےک فاےطس اکی اطیشؿ ےہ۔ گووگں ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فاےطس یھب؟ آپ یلص 

 ام دای ےہ۔اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای   اہں۔ نکیل دخافدن دقفس ےن اس وک ریمے  اعب افر امتحت رف

 ویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبدیعس :  رافی

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

  

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اامؾ یک ساتق اک ایبؿ

     505    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ح٥ٜ، طٌیب، ٟیث، ًبیساهَّلل ب٩ ابي جٌرف، ػٔوا٪، ابوس٤٠ہ، ابوایوب :  راوی

٩ًَِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ أَ  ٩ًَِ ا٠َِّٟیٔث  ِیٕب  ٌَ ٩ًَِ ُط  ٥َٜٔ َِٟح ِبٔس ا ًَ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أَبٔي َس٤َ٠ََة أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َواَ٪  ِٔ ٩ًَِ َػ رَفٕ  ٌِ بٔي َج

ٌَٔث ٩ِ٣ٔ ٧َٔيٓيٕ  و٢ُ ٣َا بُ ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َش َّي اهَّللُ  ُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َّطُ  َٟطُ ٩ًَِ أَبٔي أَیُّوَب أ٧َ ٕة إ ٔاَّ َو َٔ َسُظ ٩ِ٣ٔ َخ٠ٔی ٌِ َو َا لَاَ٪ َب

ِس ُوئيَ  بَٔلا٧ََتأ٪ بَٔلا٧َْة َتأ٣ُِزُظُ  َ٘ َٓ ؤئ  ٩ِ٤َ ُوئَي بَٔلا٧ََة اٟشُّ َٓ ٨ِ٤ََُِٟکٔ َوبَٔلا٧َْة  َا َتأُِٟوُظ َخَبا ّا  ٩ًَِ ا ٖٔ َوَت٨َِضاُظ  زُو ٌِ ٤َِٟ  بٔا

دمحم نب دبعاہلل نب مکح، بیعش، ثیل، دیبع اہلل نب ایب رفعج، وفصاؿ، اوبہملس، اوباویب ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رعض ای ںیم 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت داین ںیم ہن وت وکیئ ربمغیپ  اجیھ ایگ افر ہن یہ وکیئ ےن روسؽ رکمی

ں ہن وہں اکی وت فہ  و ہک الھبیئ اک مکح رکیت ےہ افر ربے اکؾ ےس رفیتک ےہ افر 

 

تئت
صل

 

ذ

ہفیلخ۔ اس اک بلطم ہی وہا ہک سج ںیم دف 

  ہک اگبڑےن ںیم وک ایہ افر یمک ںیہن رکیت رھپ  و صخش ربی اعدت ےس وفحمظ راہ وت فہ  چ ایگ۔دفرسی فہ وقت  و

 دمحم نب دبعاہلل نب مکح، بیعش، ثیل، دیبعاہلل نب ایب رفعج، وفصاؿ، اوبہملس، اوباویب :  رافی

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



 

 

  

 فزری یک افصت

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 فزری یک افصت

     506    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪، ب٘یة، اب٩ ٣بار ، اب٩ ابوحشین، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س :  راوی

ث٨ََا َب٘ٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ِزُو ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪  ًَ ا٢َ أَِخبََر٧َا  َٗ ٕس  أس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي حَُشیِٕن  ٤َُِٟباَرٔ   ث٨ََا اب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ ُة  یَّ

َٓأََراَز اهَّللُ ٤ًَََّل  ٥َ ٩ِ٣َ َولَٔي ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ ًٔي َت َّ٤ًَ   ُ ٌِ َٟ َس٤ٔ  ١َ ٌَ طُ َوزٔیّزا َػأّٟحا  بٔطٔ َخیِّرا َج

ًَا٧َطُ  ُظ َوإِٔ٪ َذََکَ أَ َ
 إِٔ٪ ٧َٔسَي َذَکَّ

، انب ابمرک، انب اوبنیسح، اقمس نب دمحم ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اینپ ٹوھیھپ ےس ہک  ینعی رضحت اعہشئ 

 

 قتئة
رمعف نب امثعؿ، ی

ے ںیم ےس رمکحاؿ وہ رھپ دخا اس یک الھبیئ ہاےہ دصہقی ےس ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و صخش اہمتر

اگ  وت اس وک کین فزری اطعء رفامےئ اگ )اصبح ریصبت لقع دنم افر فصنم زماج اعمہلم مہف( افر ارگ رمکحاؿ وکیئ ابت وھبؽ اجےئ

 وت فہ اس وک اید دالےئ اگ افر  و صخش اید رےھک اگ وت اس یک دمد رکے اگ۔

 قتئ  :  رافی
، انب ابمرک، انب اوبنیسح، اقمس نب دمحمرمعف نب امثعؿ، ی

 

 ة

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

  

 ارگ یسک صخش وک مکح وہ انگہ ےک اکؾ رکےن اک افر فہ صخش انگہ اک اراکتب رکے وت اس یک ای ازا ےہ؟

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ارگ یسک صخش وک مکح وہ انگہ ےک اکؾ رکےن اک افر فہ صخش انگہ اک اراکتب رکے وت اس یک ای ازا ےہ؟

     507    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي و ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س، طٌبہ، زبیس ا ایامي، سٌس ب٩ ًبیسة، ابوًبساٟزح٩٤، ًلي :  راوی

٩ًَِ ُزبَیِ أَِخ  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ْس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا َا َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثىَّي َو٣َُح٤َّ ُس ب٩ُِ ا ٔس ب٩ِٔ بََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌِ ٩ًَِ َس ٕس اِِلٔیَامٔيِّ 

٠َیِ  ًَ َّي اهَّللُ  ًَلٓٔيٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل  ٩ًَِ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٩ًَِ أَبٔي  َس ٧َاّرا ًُبَِیَسَة  َٗ أَِو َٓ ٠َِیض٥ِٔ َرُجَّل  ًَ َز  َث َجِیّظا َوأ٣ََّ ٌَ ٥َ َب طٔ َوَس٠َّ



 

 

وا َذَٟٔک َٟٔزُس  ََٓذََکُ ِر٧َا ٨ِ٣َٔضا  ٤َا ََفَ
َّ وَ٪ إ٧ٔ ا٢َ اِْلَخُ َٗ أََراَز ٧َاْض أَِ٪ یَِسُخ٠ُوَصا َو َٓ ا٢َ اِزُخ٠ُوَصا  َ٘ ٠َِیطٔ َٓ ًَ َّي اهَّللُ  و٢ٔ اهَّللٔ َػل

 ٔ ا٢َ ٟ َ٘ َٓ  ٥َ ی٩َ َوَس٠َّ ا٢َ ِْٟٔلَخٔ َٗ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ َو ٔلَي یَِو٦ٔ ا ٥َِٟ َتزَاُٟوا ٓٔیَضا إ َِٟو َزَخ٠ُِت٤ُوَصا  ا٢َ أَبُو  ٠َّٔذی٩َ أََرازُوا أَِ٪ یَِسُخ٠ُوَصا  َٗ َخیِّرا َو

 ِٟ ُة فٔي ا ًَ ا ٤ََّا اٟلَّ ٔؼَیٔة اهَّللٔ إ٧ٔ ٌِ ًََة فٔي ٣َ ا٢َ  َا كَا َٗ ِو ّا َحَش٨ّا َو َٗ ٖٔ ٣ُوَسي فٔي َحٔسیثٔطٔ  زُو ٌِ ٤َ 

فآہل  دمحم نب ینثم ف دمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، زدیب االاییم، دعس نب دیبعة، اوبدبعارلنمح، یلع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

مکح  فملس ےن اکی رکشل رفاہن رفامای افر اس رپ اکی آدیم وک رسدار رقمر ای )رضحت دبعاہلل نب ذحاہف وک( اوہنں ےن آگ الجیئ افر

 ر داری رکےت ںیہ ای 
ی
ای گووگں وک اس ےک ادنر )ااحتمؿ ےک ےیل( سھگ اجےن اک۔ )ہی ااحتمؿ اس ےیل اھت ہک ہی گوگ ریمی رفامں

ںیہن( وت ضعب ےن ارادہ ای اس ںیم ےنسھگ اک افر ضعب گوگ اھبگ رک رفار وہ رک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اؿ گووگں وک  و چ انس ہا ےت ےھت ارگ احرض وہےئ رھپ آپ یلص

مت سھگ اجےت وت ایقتم کت ایس ںیم ر ےت )ینعی آگ ےک ذعاب ںیم التبم ر ےت( افر  و گوگ ںیہن ےسھگ اؿ وک ااھچ اہک افر رفامای اہلل 

 ر داری کین اکؾ ںیم رکین ہاےیہ۔اعتیل یک انرفامین ےک فاےطس 
ی
 ر داری ںیہن ہاےیہ افر رفامں

ی
 یسک یک رفامں

 دمحم نب ینثم ف دمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، زدیب االاییم، دعس نب دیبعة، اوبدبعارلنمح، یلع :  رافی

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

  

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   باب

 ارگ یسک صخش وک مکح وہ انگہ ےک اکؾ رکےن اک افر فہ صخش انگہ اک اراکتب رکے وت اس یک ای ازا ےہ؟

     508    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، ًبیساهَّلل ب٩ ابوجٌرف، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

ا٢َ َر أَِخبََر٧َا  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ رَفٕ  ٌِ ٩ًَِ ًُبَِیسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ أَبٔي َج ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ٠َِیطٔ ُٗتَِیَبُة  ًَ َّي اهَّللُ  ُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

َظ إ ٔاَّ أَ  ًَُة ٓامَٔی أََحبَّ َوََکٔ ا ٍُ َواٟلَّ ٤ِ ٤ُِِٟش٥ٔٔ٠ اٟشَّ ٤َِٟزِٔئ ا ًَلَي ا  ٥َ ًَةَ َوَس٠َّ ٍَ َو َا كَا َََٓل َس٤ِ ٔؼَیٕة  ٌِ إَٔذا أ٣َُٔز ب٤َٔ َٓ ٔؼَیٕة  ٌِ ٣ََز ب٤َٔ ِْ  ِ٪ یُ

ہبیتق، ثیل، دیبع اہلل نب اوبرفعج، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای املسمؿ رپ 

 ر داری رکان
ی
الزؾ ےہ ہاےہ اس وک دنسپ وہ ای ہن وہ سج فتق انگہ اک مکح وہ وت اس وک نس ےل افر  )ابداشہ ای( رمکحاؿ اک مکح امانن افر رفامں

 ر داری ہن رکے۔
ی
 رفامں

 ہبیتق، ثیل، دیبعاہلل نب اوبرفعج، انعف، انب رمع :  رافی

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

  



 

 

 مک یک ملظ رک ےن ںیم ادماد رکے اس ےس قلعتم و وکیئ یسک اح

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

  و وکیئ یسک احمک یک ملظ رک ےن ںیم ادماد رکے اس ےس قلعتم

     509    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٌٛب ب٩ ًحزة٤ًزو ب٩ ًلي، یحٌي، سٔیا٪، ابوحؼین، طٌيي، ًاػ٥ ًسوی،  :  راوی

 ِٟ ًَأػ٥ٕ ا  ٩ًَِ ٔييِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ أَبٔي َحٔؼیٕن  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا َیِحٌَي  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٔب ب٩ِٔ ًُِحَزَة أَِخبََر٧َا  ٌِ َٛ  ٩ًَِ َسؤیِّ  ٌَ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو٧َِح٩ُ  َّي اهَّللُ  ٠َِی٨َا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ًَ َد  ا٢َ َخَ َٜٔذبٔض٥ِٔ َٗ ٔ ُض٥ِ ب َٗ ٔسی أ٣ََُزاُئ ٩ِ٣َ َػسَّ ٌِ َّطُ َسَتُٜوُ٪ َب ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ْة  ٌَ تِٔش

ُض٥ِ  ِٗ ٥ِ ُشَؼسِّ َٟ َِٟحِوَق َو٩ِ٣َ  ًَلَيَّ ا َِٟیَص بَٔوارٔزٕ  َِٟشُ  ٨ِ٣ُٔط َو ٠َِیَص ٣ٔىِّي َو َٓ ًَلَي ُه٤٠ِٔض٥ِٔ  ًَا٧َُض٥ِ  ًَلَي  َوأَ ٨ُِض٥ِ  ٌٔ ٥ِ ُش َٟ َٜٔذبٔض٥ِٔ َو ٔ ب

َِٟحِوَق  ُه٤٠ِٔض٥ِٔ  ًَلَيَّ ا ُضَو ٣ٔىِّي َوأ٧ََا ٨ِ٣ُٔط َوصَُو َوارْٔز  َٓ 

رمعف نب یلع، ییحی، ایفسؿ، اوبنیصح، یبعش، اعمص دعفی، بعک نب زجعة ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ 

امای دوھکی ریمے دعب رمکحاؿ وہں ےگ  و گووگں ےک اپس رشتفی الےئ افر مہ ون صخش ےھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رف

صخش اؿ یک وھجیٹ ابت وک چس ےہک )وخاشدم افر ہاولپیس یک فہج ےس افر قح وک ابلط رقار دے( افر ملظ ف زایدیت رکےن ںیم اس یک دمد 

وحض وک ر( رپ یھب ہن رکے وت فہ ھجم ےس ھچک قلعت ںیہن راتھک ہن ںیم اؿ ےس ھچک قلعت راتھک وہں فہ ایقتم ےک دؿ ریمی وحض )ینعی 

آےئ اگ افر  و صخش اؿ ےک وھجٹ وک چس ےہک )ہکلب اس رطح ےہک وھجٹ ےہ ای اخومش رےہ افر ملظ رکےن ںیم اس یک دمد ہن رکے وت 

 فہ ریما ےہ افر ںیم اس اک وہں افر فہ ریمے وحض رپ آےئ اگ۔

 زجعة رمعف نب یلع، ییحی، ایفسؿ، اوبنیصح، یبعش، اعمص دعفی، بعک نب :  رافی

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

  

  و صخش احمک یک دمد ہن رکے ملظ ف زایدیت رکےن ںیم اس اک ارج ف وثاب

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 وثاب و صخش احمک یک دمد ہن رکے ملظ ف زایدیت رکےن ںیم اس اک ارج ف 

     510    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ہارو٪ ب٩ اسحٙ، ٣ح٤س شٌىي اب٩ ًبساٟوہاب، ٣شٌز، ابوحؼین، طٌيي، ًاػ٥ ًسوی، ٌٛب ب٩ ًحزة :  راوی

 َٗ َِٟوصَّأب  ِبٔس ا ًَ ىٔي اب٩َِ  ٌِ ْس َش ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ  َٙ ٔييِّ أَِخبََر٧َا َصاُروُ٪ ب٩ُِ إِٔسَح ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ أَبٔي َحٔؼیٕن  ْز  ٌَ ث٨ََا ٣ِٔش ا٢َ َحسَّ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  َِٟی٨َا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٔ َد إ ا٢َ َخَ َٗ ٔب ب٩ِٔ ًُِحَزَة  ٌِ َٛ  ٩ًَِ َسؤیِّ  ٌَ ِٟ ًَأػ٥ٕ ا ْة ٩ًَِ  ٌَ ْة َخ٤َِشْة َوأَِرَب ٌَ َو٧َِح٩ُ تِٔش

 ٌَ ِٟ َسَزی٩ِٔ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ِٟ ٠َِیض٥ِٔ أََحُس ا ًَ ٔسی أ٣ََُزاُئ ٩ِ٣َ َزَخ١َ  ٌِ َّطُ َسَتُٜوُ٪ َب ُت٥ِ أ٧َ ٌِ وا َص١ِ َس٤ٔ ٌُ ا٢َ اِس٤َ َ٘ َٓ َح٥ٔ  ٌَ ِٟ زَٔب َواِْلَخُ ٩ِ٣ٔ ا

َِٟحِوَق َو  ًَلَيَّ ا َِٟیَص یَزٔزُ  َِٟشُ  ٨ِ٣ٔطُ َو ٠َِیَص ٣ٔىِّي َو َٓ ًَلَي ُه٤٠ِٔض٥ِٔ  ًَا٧َُض٥ِ  َٜٔذبٔض٥ِٔ َوأَ ٔ ُض٥ِ ب َٗ ٥َِٟ ٩ِ٣َ ََٓؼسَّ ٠ًََِیض٥ِٔ َو ٥ِ یَِسُخ١ِ  َٟ

َِٟحِوَق  ًَلَيَّ ا ُضَو ٣ٔىِّي َوأ٧ََا ٨ِ٣ُٔط َوَسیَرٔزُ  َٓ ًَلَي ُه٤٠ِٔض٥ِٔ  ٨ٌُِٔض٥ِ  ٥ِ ُش َٟ َٜٔذبٔض٥ِٔ َو ٔ ُض٥ِ ب ِٗ  ُشَؼسِّ

ؽ رکمی یلص اہرفؿ نب ااحسؼ ، دمحم ینعی انب دبعاگواہب، رعسم، اوبنیصح، یبعش، اعمص دعفی، بعک نب زجعة ےس رفاتی ےہ ہک روس

اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے اسےنم ےلکن افر مہ ون آدیم ےھت۔ اپچن اکی مسق ےک افر ہار اکی مسق ےک ےھت ینعی رعیب افر یمجع )رعب ےک 

العفہ دفرسے  کل ےک ابدنشے اب کت ولعمؾ ںیہن ہک اؿ ںیم ےس اپچن وکؿ ےھت افر ہار وکؿ؟( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

گووگں ےن ہک  ریمے دعب رمکحاؿ وہں ےگ  و صخش اؿ ےک اپس اجےئ رھپ اؿ ےک وھجٹ وک چس رکے افر ملظ رپ اؿ یک دمد  رفامای مت

رکے فہ ریما ںیہن افر ںیم اس اک ںیہن وہں ہن فہ ریمے وحض رپ آےئ اگ افر  و اؿ ےک اپس ہن اجےئ ہن اؿ ےک وھجٹ وک چس ےہک افر 

  افر ںیم اس اک۔ فہ وحض )وک ر( رپ آےئ اگ۔ہن ملظ رپ اؿ یک دمد رکے فہ ریما ےہ

 اہرفؿ نب اقحس، دمحم ینعی انب دبعاگواہب، رعسم، اوبنیصح، یبعش، اعمص دعفی، بعک نب زجعة :  رافی

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

  

 ت ےہک اس یک تلیضف و صخش اظمل رمکحاؿ ےک اسےنم قح اب

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

  و صخش اظمل رمکحاؿ ےک اسےنم قح ابت ےہک اس یک تلیضف

     511    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ٨٣ؼور، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، ٤٘٠ًة ب٩ ٣زثس، كارٚ ب٩ طہاب :  راوی

 ُٙ ٚٔ ب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ  أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٩ًَِ كَارٔ ٤ََة ب٩ِٔ ٣َزِثَٕس  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  َرُجَّل ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر 

ا٢َ  َٗ  ١ُ ـَ ِٓ ٔ أَ ِٟحَٔضاز زِزٔ أَیُّ ا َِ ِٟ ٍَ رِٔج٠َُط فٔي ا ِس َوَؿ َٗ ٥َ َو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٕ  َسأ٢ََ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٕٙٓ ٨ًَِٔس ُس٠َِلإ٪ َجائٔز  ل٤َٔ٠َُة َح

 نب رمدث، سارؼ نب اہشب ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 

مة
علق
ااحسؼ نب وصنمر، دبعارلنمح، ایفسؿ، 



 

 

لضف ےہ؟ آپ یلص اہلل فآہل فملس ےس درایتف ای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اانپ اپؤں راکب ںیم رھک ےکچ ےھت ہک وکاسن اہجد ا

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای قح ابت انہک اظمل رمکحاؿ ےک اسےنم۔

 نب رمدث، سارؼ نب اہشب :  رافی

 

مة
علق
 اقحس نب وصنمر، دبعارلنمح، ایفسؿ، 

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

  

  لمکم رکے اس اک ارج و وکیئ اینپ تعیب وک

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

  و وکیئ اینپ تعیب وک لمکم رکے اس اک ارج

     512    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، سٔیا٪، زہزی، ابوازریص خو اني، ًبازة ب٩ ػا٣  :  راوی

ث٨ََ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٨َّا ٨ًَِٔس ا٨َّٟئ أَِخبََر٧َا  ُٛ ا٢َ  َٗ ا٣ٔٔ   ٩ًَِ ًَُباَزَة ب٩ِٔ اٟؼَّ َِٟدِو َانٔيِّ  ٩ًَِ أَبٔي إِٔزرٔیَص ا ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ يِّ ا ُس

 ُٗ وا بٔاهَّللٔ َطِیّئا َو َا َتُِسٔ ُٛ ًَلَي أَِ٪  َا ُترِشٔ ونٔي  ٌُ ٔ ا٢َ بَاش َ٘ َٓ ٥َ فٔي ٣َِح٠ٕٔص  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٠ًََِیض٥ِٔ اِْلَیَة  واَػل أَ  َو َا َتز٧ُِوا َوَِقَ

ٔلَي اهَّللٔ  ُضَو إ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ ََٓشتََر اهَّللُ  َٔک َطِیّئا  ًَلَي اهَّللٔ َو٩ِ٣َ أََػاَب ٩ِ٣ٔ ذَٟ أَِجزُُظ  َٓ َّي ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ٩ِ٤َ َوف بَُط َوإِٔ٪ َٓ ًَذَّ ًَزَّ َوَج١َّ إِٔ٪ َطاَئ   

َٟطُ   َطاَئ ُرََفَ 

وبادرسی وخالین، ابعدة نب اصتم ےس رفاتی ےہ ہک مہ گوگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ہبیتق، ایفسؿ، زرہی، ا

ےھٹیب وہےئ ےھت اکی سلجم ںیم ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت گوگ ھجم ےس اس ابت رپ تعیب رکف ہک دخافدن دقفس 

ف ےگ آرخ آتی کت ) و ہک دنمرہج ابال ابعرت ںیم ذموکر ےہ( رھپ  و صخش ےک اسھت یسک وک رشکی ںیہن رقار دف ےگ زان ںیہن رک

اہمترے ںیم ےس اینپ تعیب وک وپرا رکے وت اس اک ارج فوثاب دخافدن دقفس رپ ےہ افر  و صخش اس اکؾ ںیم ےس یسک اکؾ اک اراکتب 

وت دخافدن اعتیل ےک ا رایر ںیم ےہ ہک ہاےہ اس  رکے رھپ دخافدن دقفس اس وک وھچڑ دے )ینعی اس یک داین ںیم وکیئ ازا ہن لم ےکس(

 وک ذعاب ںیم التبم رکے افر ہاےہ اس یک رفغمت رفام دے۔

 ہبیتق، ایفسؿ، زرہی، اوبادرسی وخالین، ابعدة نب اصتم :  رافی

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

  



 

 

 ی وخاشہ ےس قلعتموکحتم یک رب

 تعیب ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 وکحتم یک ربی وخاشہ ےس قلعتم

     513    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ آز٦ ب٩ س٠امی٪، اب٩ ٣بار ، اب٩ ابوذئب، سٌیس ٣٘بری، ابوہزیزہ :  راوی

ُس ب٩ُِ آَز٦َ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ أَِخبََرنٔي ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  بُرٔیِّ  ِ٘ ٤َ ِٟ ٌٔیٕس ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي ذٔئِٕب  ٤َُِٟباَرٔ   ٩ًَِ اب٩ِٔ ا  ٪َ َّي  ُس٠َامِیَ َػل

 ٌِ ٔ ٨ َٓ ّة  ََّضا َسَتُٜوُ٪ ٧ََسا٣َّة َوَحُِسَ ًَلَي اِِل٣َٔاَرةٔ َوإ٧ٔ ُػوَ٪  ٥ُِ َسَتَِحٔ َّٜ ا٢َ إ٧ٔ َٗ  ٥َ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ اك٤َٔةُ اهَّللُ  َٔ ِٟ ُة َوبٔئَِشِ  ا ٌَ ٤ُِٟزِٔؿ  ٤َٔ  ا

دمحم نب آدؾ نب امیلسؿ، انب ابمرک، انب اوبذبئ، دیعس ربقمی، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ت ےہ اس ےیل ہک بج یسک ےن رفامای مت گوگ وکحتم اک الچل رکےت وہ احالہکن وکحتم )افر ادتقار اک( ااجنؾ آرخ اکر دناتم افر رسح

وک وکحتم ای ادتقار احلص وہیت ےہ وت تہب دمعہ اکؾ وسحمس وہ ا ےہ افر بج وکحتم ای ادتقار اک زفاؽ وہ ا ےہ مت مغ افر دصہم وہ ا 

 ےہ۔

 دمحم نب آدؾ نب امیلسؿ، انب ابمرک، انب اوبذبئ، دیعس ربقمی، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 ہقیقع ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک : ابب

 ہقیقع ےک آداب ف ااکحؾ

 ہقیقع ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ہقیقع ےک آداب ف ااکحؾ

     514    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو نٌی٥، زاؤز ب٩ ٗیص، ٤ًزو ب٩ طٌیب، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًزو ب٩ ًاؾ اح٤س ب٩ س٠امی٪، :  راوی

٤ِزٔو ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ِیٕص  َٗ ث٨ََا َزاُوزُ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ِی٥ٕ  ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ َٗا٢َ َحسَّ  ٪َ ا٢َ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ َٗ ظٔ  ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ ُط



 

 

َّي َظ ا ٔاِس٥َ  ُسئ١َٔ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َّطُ ََکٔ أ٧َ َٛ َٚ َو و ُ٘ ٌُ ِٟ ًَزَّ َوَج١َّ ا ا٢َ  َا یُٔحبُّ اهَّللُ  َ٘ َٓ ةٔ  َ٘ ٘ٔی ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا  ٥َ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ا٢َ َٟٔزُسو٢ٔ  اهَّللُ  َٗ

ا٢َ ٩ِ٣َ أََحبَّ أَِ٪ ی٨َِ  َٗ َٟطُ  َُٟس  ٤ََّا َنِشأََُٟک أََحُس٧َا یُو ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ٧ٔ ًَ َّي اهَّللُ  ََُِل٦ٔ اهَّللٔ َػل ِٟ ٩ًَِ ا ٨ًَِطُ  ٠َِی٨ُِشِک  َٓ  ٔ َٟٔسظ ٩ًَِ َو ُشَک 

ا٢َ اٟ َٗ أََتأ٪  َٓ ٤ُِٟکَا ٩ًَِ ا ُِٟ  َزیَِس ب٩َِ أَِس٥َ٠َ  َ ا٢َ َزاُوزُ َسأ َٗ َِٟحارَٔیٔة َطاْة  ٩ًَِ ا أََتأ٪ َو َٓ ٤َُِٟظبََّضَتأ٪ َطاَتأ٪ ٣ُکَا اَتأ٪ ا ظَّ

ا ٌّ  تُِذبََحأ٪ َج٤ٔی

اؤد نب سیق، رمعف نب بیعش، دبعاہلل نب رمعف نب اعص ےس رفاتی ےہ ہک یسک ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ادمح نب امیلسؿ، اوب میعن، د

 ہیلع فآہل فملس ےس ہقیقع ےک قلعتم درایتف ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دخافدن دقفس انرفامین وک دنسپ ںیہن رفام ا۔ آپ

ار ایخؽ رفامای۔ اس ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! مہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ابت وک انوگ

درایتف رک رےہ ںیہ اس ہقیقع ےس قلعتم  و ہک ہچب یک اجبن ےس ای اج ا ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج صخش اک دؽ 

ػ ےس )ہقیقع ںیم( دف رکبایں ربارب فایل افر ڑلیک یک اجبن ےس اکی ہاےہ اےنپ ہچب یک اجبن ےس رقابین رکان وت رکے افر ڑلےک یک رط

رکبی۔ رافی داؤد ےن لقن ای ہک ںیم ےن رضحت زدی نب املس ےس درایتف ای ربارب فایل ےس ای رماد ےہ؟ اوہنں ےن اہک ہک یتلم یتلج 

 وصرت ںیم دفونں اسھت یہ ذحب یک اجںیئ۔

 ؤد نب سیق، رمعف نب بیعش، دبعاہلل نب رمعف نب اعصادمح نب امیلسؿ، اوب میعن، دا :  رافی

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

  

 ہقیقع ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ہقیقع ےک آداب ف ااکحؾ

     515    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حشین ب٩ رحیث، ٓـ١، حشین ب٩ واٗس، ًبساهَّلل ب٩ بزیسة :  راوی

ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ بَُزیِ   ٩ًَِ ُِٟحَشیِٔن ب٩ِٔ َوإٗٔس  ٩ًَِ ا  ١ُ ـِ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ یِٕث  ُِٟحَشیُِن ب٩ُِ رُحَ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ أَِخبََر٧َا ا َسَة 

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّي اهَّللُ  ُِٟحَشیِٔن َػل َِٟحَش٩ٔ َوا ٩ًَِ ا  َّٙ ًَ  ٥َ 

نیسح نب رحثی، لضف، نیسح نب فادق، دبعاہلل نب ربدیة ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت نسح 

 افر رضحت نیسح یک اجبن ےس ہقیقع ای۔

 نیسح نب رحثی، لضف، نیسح نب فادق، دبعاہلل نب ربدیة :  رافی

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

  



 

 

 ڑلےک یک اجبن ےس ہقیقع

 ہقیقع ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ڑلےک یک اجبن ےس ہقیقع

     516    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٤٠ہ، ایوب و حبیب و یو٧ص و ٗتازة، ٣ح٤س ب٩ سیری٩، س٤٠ا٪ ب٩ ًا٣ز ؿيي٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ًٔا٪، ح٤از ب٩  :  راوی

ث٨ََا أَیُّ  ا٢َ َحسَّ َٗ ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ اُ٪  َّٔ ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ي 
٤َُِٟثىَّ ُس ب٩ُِ ا ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َتاَزةُ  َٗ وُب َوَحبٔیْب َویُو٧ُُص َو

ٔس ب٩ِٔ ٔسیرٔی  ًَ٘ٔی٣َُح٤َّ ََل٦ٔ  ُِ ِٟ ا٢َ فٔي ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  يِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل يِّ َـّ ٕ اٟ ًَا٣ٔز ٩ًَِ َس٤َ٠ِاَ٪ ب٩ِٔ  ٨ًَِطُ ٩َ  وا  ُ٘ أَصِزٔش َٓ ْة  َ٘

٨ِطُ اِْلَذَی ًَ  َز٣ّا َوأ٣َٔیُلوا 

نی،  نامؿ نب اعرم س ی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی دمحم نب ینثم، افعؿ،  ،ند نب ہملس، اویب ف بیبح ف ویسن ف اتقدة، دمحم نب ریس

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ڑلےک اک ہقیقع رکان ہاےہ وت رقابین رکف اس یک اجبن ےس افر مت اس ےک ابگوں وک دفر رکف۔

  نامؿ نب اعرم س ی دمحم نب ینثم، افعؿ،  ،ند نب ہملس، اویب ف بیبح ف ویسن ف اتقدة، دمحم نب ریسنی، :  رافی

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

  

 ہقیقع ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ڑلےک یک اجبن ےس ہقیقع

     517    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٪، ح٤از، ٗیص ب٩ سٌس، ًلاء و كاؤض و ٣حاہس، ا٦ َکزاح٤س ب٩ س٠امی٪، ًٔا :  راوی

ًََلائٕ   ٩ًَِ ٕس  ٌِ ِیٔص ب٩ِٔ َس َٗ  ٩ًَِ اْز  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ اُ٪  َّٔ ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ٩ًَِ أ٦ُِّ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ  َوكَاُوٕض َو٣َُحاصٕٔس 

ٕز أَ٪َّ  ٠َ  َُکِ ًَ َّي اهَّللُ  َِٟحارٔیَةٔ َطاةْ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل أََتأ٪ َوفٔي ا َٓ ََُِل٦ٔ َطاَتأ٪ ٣ُکَا ِٟ ا٢َ فٔي ا َٗ  ٥َ  ِیطٔ َوَس٠َّ

ادمح نب امیلسؿ، افعؿ،  ،ند، سیق نب دعس، اطعء ف ساؤس ف اجمدہ، اؾ رکز ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 ایں ںیہ ربارب فایل افر ڑلیک ےک فاےطس اکی رکبی۔اراشد رفامای ڑلےک یک اجبن ےس ہقیقع ےک فاےطس دف رکب

 ادمح نب امیلسؿ، افعؿ،  ،ند، سیق نب دعس، اطعء ف ساؤس ف اجمدہ، اؾ رکز :  رافی

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

  



 

 

 ڑلیک یک اجبن ےس ہقیقع رکان

 قلعتم ااحدثی ابمرہکہقیقع ےس  :   ابب

 ڑلیک یک اجبن ےس ہقیقع رکان

     518    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیساهَّلل ب٩ سٌیس، سٔیا٪، ٤ًزو، ًلاء، حبیبة ب٨  ٣یُسة، ا٦ َکز :  راوی

ا َٗ ا٢َ  َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ٕز أَ٪َّ أَِخبََر٧َا ًُبَِیُس اهَّللٔ ب٩ُِ َس ٩ًَِ أ٦ُِّ َُکِ َة  ٩ًَِ َحبٔیَبَة ب٨ِٔٔ  ٣َِیَُسَ ًََلإئ   ٩ًَِ ٤ًَِْزو   ٢َ

َِٟحارٔیَٔة َطاةْ  ٩ًَِ ا أََتأ٪ َو َٓ ََُِل٦ٔ َطاَتأ٪ ٣ُکَا ِٟ ٩ًَِ ا ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

، اؾ رکز ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد دیبع اہلل نب دیعس، ایفسؿ، رمعف، اطعء، ہبیبح تنب رسیمة

 رفامای ڑلےک ےک ہقیقع ےک فاےطس دف رکبایں ںیہ ربارب فایل افر ڑلیک ےک فاےطس اکی رکبی ےہ۔

 تنب رسیمة، اؾ رکز :  رافی

 

ئت ة
ت ت
ذ
 دیبعاہلل نب دیعس، ایفسؿ، رمعف، اطعء، 

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

  

 ڑلیک یک اجبن ےس سک دقر رکبایں وہان ہاںیئہ؟

 ہقیقع ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ڑلیک یک اجبن ےس سک دقر رکبایں وہان ہاںیئہ؟

     519    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٔیا٪، ًبیساهَّلل، اب٩ ابویزیس، سباَ ب٩ ثاب ، ا٦ َکزٗتیبہ، س :  راوی

َٔ ب٩ِٔ ثَابٕٔ   ٩ًَِ ٔسَبا ٩ًَِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ َوصَُو اب٩ُِ أَبٔي یَزٔیَس  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َِٟ  أََتِیُ  ا٨َّٟٔييَّ أَِخبََر٧َا  ا َٗ ٕز  ٩ًَِ أ٦ُِّ َُکِ

 ٔ ٥َ ب ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َِٟحارَٔیٔة َطاْة  َا َػل ًَلَي ا ََُِل٦ٔ َطاَتأ٪ َو ِٟ ًَلَي ا و٢ُ  ُ٘ ُتُط َش ٌِ ََٓش٤ٔ َِٟضِسٔی  ٩ًَِ ُُٟحو٦ٔ ا ُِٟحَسیِبَٔیٔة أَِسأَُُٟط   ا

٩َّ أ٦َِ إ٧َٔاثّا ُٛ ا٧ّا  ٥ِ ذَُِکَ
ُٛ
 َشرُضُّ

می یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ہبیتق، ایفسؿ، دیبع اہلل، انب اوبزیدی، ابسع نب اثتب، اؾ رکز ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ رک

ںیم دحہیبی ںیم دہی ےک وگتش اک درایتف رکےن ےک فاےطس احرض وہیئ ںیم ےن ہک  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک 



 

 

اجزئ دفونں ںیہ ڑلےک رپ دف رکبایں ںیہ )ینعی ہقیقع ںیم( افر ڑلیک رپ اکی رکبی ذمرک وہں ای ومثن اس ںیم وکیئ رحج ںیہن ےہ )ینعی 

 االتخػ الضف افر ریغ الضف اک ےہ ہک ڑلےک ےک فاےطس دف رکبایں افر ڑلیک ےک فاےطس اکی رکبی(۔

 ہبیتق، ایفسؿ، دیبعاہلل، انب اوبزیدی، ابسع نب اثتب، اؾ رکز :  رافی

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

  

 ہقیقع ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ڑلیک یک اجبن ےس سک دقر رکبایں وہان ہاںیئہ؟

     520    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، سٔیا٪، ًبیساهَّلل، اب٩ ابویزیس، سباَ ب٩ ثاب ، ا٦ َکز :  راوی

ث٨ََ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  َٔ ب٩ِٔ ثَابٕٔ  أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ ٔسَبا ثَىٔي ًُبَِیُس اهَّللٔ ب٩ُِ أَبٔي َیزٔیَس  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ا٢َ َحسَّ َٗ ا َیِحٌَي 

َِٟحارٔیَةٔ  ٩ًَِ ا ََُِل٦ٔ َطاَتأ٪ َو ِٟ ٩ًَِ ا ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  زٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٩َّ أ٦َِ  َطاْة  َا ٩ًَِ أ٦ُِّ َُکِ ُٛ ا٧ّا  ٥ِ ذَُِکَ
ُٛ
َشرُضُّ

 إ٧َٔاثّا

ہبیتق، ایفسؿ، دیبع اہلل، انب اوبزیدی، ابسع نب اثتب، اؾ رکز ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم 

 فملس رفامےت ےھت ہک ںیم دحہیبی ںیم دہی ےک وگتش اک درایتف رکےن ےک فاےطس احرض وہیئ ںیم ےن ہک  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

ڑلےک رپ دف رکبایں ںیہ )ینعی ہقیقع ںیم( افر ڑلیک رپ اکی رکبی ذمرک وہں ای ومثن اس ںیم وکیئ رحج ںیہن ےہ )ینعی اجزئ دفونں ںیہ 

 االتخػ الضف افر ریغ الضف اک ےہ ہک ڑلےک ےک فاےطس دف رکبایں افر ڑلیک ےک فاےطس اکی رکبی(۔

 اہلل، انب اوبزیدی، ابسع نب اثتب، اؾ رکزہبیتق، ایفسؿ، دیبع :  رافی

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

  

 ہقیقع ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ڑلیک یک اجبن ےس سک دقر رکبایں وہان ہاںیئہ؟

     521    سیثح                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ حٔؽ ب٩ ًبساهَّلل، وہ اپ٨ے واٟس سے، ابزاہی٥، اب٩ كہ٤ا٪، ححاد ب٩ ححاد، ٗتازة، ًَک٣ة، اب٩ ًباض :  راوی

ثَىٔي إٔبَِزاصٔی٥ُ صَُو اب٩ُِ كَِض٤َاَ٪  ا٢َ َحسَّ َٗ ثَىٔي أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ ِٔٔؽ ب٩ِٔ  ِٟ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح ٩ًَِ ا   ٩ًَِ أد  َِٟححَّ َححَّأد ب٩ِٔ ا

َِٟحَش٩ٔ َو  ٩ًَِ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّى اهَّللُ  َّٙ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ًَ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًَِٔکٔ َتاَزَة  ٨ًَُِض٤َا َٗ ُِٟحَشیِٔن َرضَٔي اهَّللُ  ا



 

 

ِبَظیِٔن  َٛ َِٜبَظیِٔن  ٔ  ب

، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ ادمح نب صفح نب دبع اہلل، فہ اےنپ فادل ےس

 

، اربامیہ، انب امہطؿ، اجحج نب اجحج، اتقدة، رکعمة

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت نسح افر رضحت نیسح اک دف ڈنیموھں ےس ہقیقع رفامای )ینعی دف ڈنیمےھ ہقیقع ںیم ذحب 

 رفامےئ(۔

، انب ابعسادمح نب صفح نب دبعاہلل، فہ اےنپ فادل ےس، ارب :  رافی

 

 امیہ، انب امہطؿ، اجحج نب اجحج، اتقدة، رکعمة

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

  

 ہقیقع وکؿ ےس دؿ رکان ہاےیہ؟

 ہقیقع ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ہقیقع وکؿ ےس دؿ رکان ہاےیہ؟

     522    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلي و ٣ح٤س ب٩ ًبسا اًلي، یزیس، اب٩ زریٍ، سٌیس، ٗتازة، حش٩، س٤زة ب٩ ج٨سب :  راوی

 ٌٔ ٩ًَِ َس  ٍٕ ث٨ََا َیزٔیُس َوصَُو اب٩ُِ ُزَریِ ا َا َحسَّ َٗ ًِلَي  ِبٔس اِْلَ ًَ ُس ب٩ُِ  ًَلٓٔيٕ َو٣َُح٤َّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٩ًَِ یأَِخبََر٧َا  َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا َتاَزةُ  َٗ ٕس أ٧ََِبأ٧ََا 

تٔطٔ تُِذبَ  َ٘ ٘ٔی ٌَ ا٢َ ل١ُُّ ََُُل٦ٕ َرصٔیْن بٔ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ُٙ َس٤َُزَة ب٩ِٔ ُج٨ُِسٕب  ٌٔطٔ َویُِح٠َ ٨ًَُِط یَِو٦َ َسابٔ ُح 

 َرأُِسُط َوشَُشَّمَّ 

یلع، زیدی، انب زرعی، دیعس، اتقدة، نسح، رمسة نب دنجب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل رمعف نب یلع ف دمحم نب دبعاال

فملس ےن اراشد رفامای رہ اکی ڑلاک اےنپ ہقیقع رپ رگفی ےہ افر رقابین یک اجےئ )ینعی ہقیقع ای اجےئ( اس یک اجبن ےس اسوت ں دؿ افر 

 اھک اجےئ۔اس اک رس ومڈنا اجےئ افر اس اک انؾ ر

 رمعف نب یلع ف دمحم نب دبعاالیلع، زیدی، انب زرعی، دیعس، اتقدة، نسح، رمسة نب دنجب :  رافی

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

  

 ہقیقع ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ہقیقع وکؿ ےس دؿ رکان ہاےیہ؟

     523    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساهَّلل، ِقیع ب٩ ا٧ص، حبیب ب٩ طہیس :  راوی



 

 

ا٢َ لٔي ٣َُح٤َّ  َٗ ضٔیٔس  ٩ًَِ َحبٔیٔب ب٩ِٔ اٟظَّ یُِع ب٩ُِ أ٧ََٕص  ث٨ََا ُِقَ
ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبٔس اهَّللٔ   ُس ب٩ُِ ٔسیرٔی٩َ َس١ِ أَِخبََر٧َا َصاُروُ٪ ب٩ُِ 

ُتُط ٩ِ٣ٔ َس٤َُزةَ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َ٘ َٓ َٔک  ٩ًَِ ذَٟ ُِٟتطُ  َ َشأ َٓ ةٔ  َ٘ ٘ٔی ٌَ ِٟ ٍَ َحٔسیَثُط فٔي ا ٩ِ َس٤ٔ َِٟحَش٩َ ٤٣َّٔ  ا

اہرفؿ نب دبع اہلل، رقشی نب اسن، بیبح نب دیہش ےن اہک ہک ھجم ےس رضحت انب ریسنی ےن رفامای مت نسح ےس درایتف رکف ہقیقع یک 

ںیم ےن درایتف ای وت اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن رضحت رمسہ ےس ینس ےہ )اس ےس ولعمؾ وہ ا ےہ دحثی وت اوہنں ےن یسک ےس ینس 

 ہک نسح ےس رضحت رمسہ وک داھکی ےہ افر اؿ ےس ہک  ےہ(۔

 اہرفؿ نب دبعاہلل، رقشی نب اسن، بیبح نب دیہش :  رافی

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

  

ئر ہ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک : ابب
ی

 

ت
ع

 رفع افر 

ئر ہ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب
ی

 

ت
ع

 رفع افر 

 ہقیقع وکؿ ےس دؿ رکان ہاےیہ؟

     524    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، سٔیا٪، زہزی، سٌیس، ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ أَِخ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٠ًََِیطٔ بََر٧َا إِٔسَح َّي اهَّللُ   َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

ًَتٔیرَةَ  ََ َو َا  ٥َ  َا ََفَ
 َوَس٠َّ

تی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رفع افر ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، زرہی، دیعس، اوبرہریہ ےس رفا

ئر ہ ھچک ںیہن ےہ۔
ی

 

 عت

 اقحس نب اربامیہ، ایفسؿ، زرہی، دیعس، اوبرہریہ :  رافی

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

  

ئر ہ ےس قلعتم :   ابب
ی

 

ت
ع

  ااحدثی ابمرہکرفع افر 

 ہقیقع وکؿ ےس دؿ رکان ہاےیہ؟

     525    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ابوزاؤز، طٌبہ، ابواسحٙ، ٤ٌ٣زو سٔیا٪، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا ٩ِ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَ َیاَ٪  ِٔ ٕ َوُس ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  َٙ ثُِ  أَبَا إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ َزاُوَز 

 َ٠ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ أََحُسص٤َُا ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٔب  ٤َُِٟشیَّ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ِٟ اٟزُّصِزٔیِّ  َٔ َوا ِٟرَفَ ٩ًَِ ا  ٥َ
ٔ ِیطٔ َوَس٠َّ تٔیَرة ٌَ

ًَتٔیَرةَ  ََ َو َا  ا٢َ اِْلَخُ  َا ََفَ َٗ  َو

دمحم نب ینثم، اوبداؤد، ہبعش، اوب ااحسؼ ، رمعمف ایفسؿ، زرہی، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

ئر ہ ےس عنم رفامای ےہ۔
ی

 

عت

 فآہل فملس ےن رفع افر 

 ، اوباقحس، رمعمف ایفسؿ، زرہی، دیعس نب بیسم، اوبرہریہدمحم نب ینثم، اوبداؤد، ہبعش :  رافی

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

  

ئر ہ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب
ی

 

ت
ع

 رفع افر 

 ہقیقع وکؿ ےس دؿ رکان ہاےیہ؟

     526    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ زرارة، ٣ٌاذ، اب٩ ٣ٌاذ، اب٩ ًو٪، ابور٠٣ة، ٣د٨ٕ ب٩ س٠ی٥ :  راوی

ث٨ََ  َٗا٢َ َحسَّ ًَِوٕ٪  ث٨ََا اب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ اذٕ  ٌَ اْذ َوصَُو اب٩ُِ ٣ُ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ُزَراَرَة  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٣ٔدِ أَِخبََر٧َا  َٗ ُٕ ا أَبُو َر٠َ٣َِة  ٨َ

ا٢َ یَا أَیَُّضا  َ٘ َٓ َة  َٓ َز ٌَ ٥َ بٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٍَ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٣َ ْٖ ُٗو ا٢َ بَِی٨َا ٧َِح٩ُ ُو َٗ ًَلَي أَص١ِٔ بَِیٕ  فٔي ل١ُِّ ب٩ُِ ُس٠َِی٥ٕ  ا٨َّٟاُض إٔ٪َّ 

تِ  رُ أَبَِصَ
ٔ
ت ٌِ ِوٕ٪ َش ًَ اْذ لَاَ٪ اب٩ُِ  ٌَ ا٢َ ٣ُ َٗ ًَتٔیَرّة  ًَِیىٔي فٔي َرَجٕب ًَا٦ٕ أَِؿَحاّة َو  ُط 

ف نب میلس ےس رفاتی ےہ ہک مہ گوگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 

ی

 

ج
م

 ،

 

رمعف نب زرارة، اعمذ، انب اعمذ، انب وعؿ، اوبرملة

 ےک اسھت رعافت ںیم ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے گووگں رہ اکی رھگ ےک گووگں رپ رہ اسؽ رقابین ےہ )ینعی دس

ئر ہ رکےت ےھت امہ ربج ںیم ہی ابت 
ی

 

عت

ئر ہ ےہ رضحت اطعء ےن رفامای ہک ایب وعؿ 
ی

 

عت

ذی اہجحل ےس ذی اہجحل کت( افر اؿ ےک ذہم اکی 

 ںیم ےن اینپ آھکن ےس دیھکی ےہ۔

ف نب میلس :  رافی

 

ی

 

ج
م

 ،

 

 رمعف نب زرارة، اعمذ، انب اعمذ، انب وعؿ، اوبرملة

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

  

ئر ہ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب
ی

 

ت
ع

 رفع افر 

 ہقیقع وکؿ ےس دؿ رکان ہاےیہ؟
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اؤز ب٩ ٗیص، ٤ًزو ب٩ طٌیب ب٩ ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥ ب٩ شٌ٘وب ب٩ اسحٙ، ًبیساهَّلل ب٩ ًبسا٤ٟحیس ابوًلي ح٨في، ز :  راوی

 ًبساهَّلل ب٩ ٤ًزو، وہ اپ٨ے واٟس سے، وہ اپ٨ے واٟس سے و زیس ب٩ اس٥٠

ًَلٓٔيٕ  ٤َِٟحٔیٔس أَبُو  ًَِبٔس ا ث٨ََا ًُبَِیُس اهَّللٔ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ  َٙ وَب ب٩ِٔ إِٔسَح ُ٘ ٌِ ث٨ََا زَ أَِخبََرنٔي إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َش ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟح٨َفٔيُّ  اُوزُ ب٩ُِ ا

٩ًَِ أَبٔیطٔ َوَزیِسٔ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٤ًَِزٕو  ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ِیٔب ب٩ِٔ ٣َُح٤َّسٔ ب٩ِٔ  ٌَ ٤ًََِزو ب٩َِ ُط   ُ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ِیٕص  اُٟوا یَا َرُسو٢َ َٗ َٗ  ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ 

 ًَ َتِح١َٔ٤  َٓ ا  ي یَُٜوَ٪ بََِکّ
َّ َتُط َحً ِٛ إِٔ٪ َتَز َٓ  ٌّٙ ا٢َ َح َٗ  ََ ِٟرَفَ ٔلَیُط أَِر٠َ٣َّة َخیِْر ٩ِ٣ٔ أَِ٪ َتِذبََحُط اهَّللٔ ا ٌِ ٠َِیطٔ فٔي َسبٔی١ٔ اهَّللٔ أَِو ُت

 ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ تٔیَرةُ  ٌَ ِٟ ا َٓ اُٟوا یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  َٗ َتَک  َٗ َٔٔئ إ٧َٔائََک َوتُؤُٟط ٧َا ُتِٜ َٓ  ٔ َِٟح٤ُُط بَٔوبَزٔظ  َٙ َی٠َِؼ ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َٓ ا٢َ أَبُو  َٗ  ٌّٙ تٔیَرةُ َح

 ُ یْک َوآَخُ أَب ُة إِٔخَوةٕ أََحُسص٥ُِ أَبُو بََِکٕ َوبرِٔشْ َوََشٔ ٌَ َِٟح٨َفٔيُّ ص٥ُِ أَِرَب ًَلٓٔيٕ ا  و 

 اربامیہ نب وقعیب نب ااحسؼ ، دیبع اہلل نب دبعادیجمل اوبیلع یفنح، داؤد نب سیق، رمعف نب بیعش نب دمحم نب دبعاہلل نب رمعف، فہ اےنپ

نب املس ےس رفاتی ےہ ہک گووگں ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! رفع ای ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل  فادل ےس، فہ اےنپ فادل ےس ف زدی

فملس ےن رفامای قح ےہ )ینعی ارگ اہلل اعتیل یک راضدنمی ےک فاےطس ای اجےئ ہن ہک وتبں یک راضدنمی ےک ےیل اسیج ہک رشمنیک رکےت 

ڑ دف اہیں کت ہک فہ  واؿ وہ اجےئ افر مت راہ دخا ںیم اس وک دے دف )ینعی راہ دخا ےھت( رھپ ارگ مت )ای وکیئ صخش( رفع ےک اجونر وک وھچ

ںیم اگل دف( ای یسک رغبی نیکسم ویبہ وک دے دف وت رتہب ےہ اس ےک اکےنٹ ےس۔ امں ےک مسج اک وگتش وپتس گل اجےئ اگ )ینعی مغ یک 

 رھک دف ےگ )ینعی مغ یک فہج ےس اس یک امں اک دفدھ کشخ وہ فہج ےس اس یک امں وسھک اجےئ یگ( رھپ مت دفدھ ےک ربنت وک اٹل رک

اجےئ اگ افر فہ دفدھ دانی دنب رک دے یگ افر )دصہم یک فہج ےس( فہ امں اپلگ وہ اجےئ یگ۔ گووگں ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! رھپ 

ئر ہ ای زیچ ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ یھب قح ےہ۔
ی

 

 عت

 نب وقعیب نب اقحس، دیبعاہلل نب دبعادیجمل اوبیلع یفنح، داؤد نب سیق، رمعف نب بیعش نب دمحم نب دبعاہلل نب رمعف، فہ اربامیہ :  رافی

 اےنپ فادل ےس، فہ اےنپ فادل ےس ف زدی نب املس

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

  

ئر ہ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہکرف :   ابب
ی

 

ت
ع

 ع افر 

 ہقیقع وکؿ ےس دؿ رکان ہاےیہ؟
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 سویس ب٩ نص، ًبساهَّلل شٌىي اب٩ ٣بار ، یحٌي، اب٩ زرارة ب٩ َکی٥ ب٩ حارث ب٩ ٤ًزو باہلي :  راوی



 

 

ا٢َ أَ  َٗ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنِصٕ  ی٥ِٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َیِحٌَي َوصَُو اب٩ُِ ُزَراَرَة ب٩ِٔ َُکَ ٤َُِٟباَرٔ   ىٔي اب٩َِ ا ٌِ ًَِبُس اهَّللٔ َش ٧َِبأ٧ََا 

َٟقَٔي َر  َّطُ  ُث أ٧َ ٤ًَِزٕو یَُحسِّ َِٟحارَٔث ب٩َِ  ُظ ا ٍَ َجسَّ َّطُ َس٤ٔ ُ  أَبٔي یَِذَُکُ أ٧َ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َِٟباصٔلٔيُّ  ٤ِزٕو ا ٥َ ُسو٢َ ًَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  اهَّللٔ َػل

 ٔ ٠ُِ  یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ ب ُ٘ َٓ ِیطٔ  َّ٘ أََتِیُتُط ٩ِ٣ٔ أََحٔس ٔط َٓ َبأئ  ـِ ٌَ ِٟ تٔطٔ ا َٗ ًَلَي ٧َا َٔ َوصَُو  َِٟوَزا ا٢َ فٔي َححَّةٔ ا َ٘ َٓ رٔفِ لٔي  ِِ ِّي اِسَت بٔي أ٧ََِ  َوأُم
َ أ

ا٢َ بَٔیٔسظٔ ُرََفَ اهَّللُ  ُرََفَ اهَّللُ َل٥ُِٜ ث٥َُّ أََتِیُتطُ ٩ِ٣ٔ  َ٘ َٓ رٔفِ لٔي  ِِ ٠ُِ  یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ اِسَت ُ٘ َٓ ىٔي زُو٧َُض٥ِ  ِّٙ اِْلَخٔ أَِرُجو أَِ٪ َیُدؼَّ
 اٟظِّ

 ٥َِٟ ًَتََر َو٩ِ٣َ َطاَئ  ا٢َ ٩ِ٣َ َطاَئ  َٗ  ٍُ ٔ ائ ِٟرَفَ َتائٔزُ َوا ٌَ ِٟ ا٢َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ ا َ٘ َٓ ََ  َل٥ُِٜ  رِ َو٩ِ٣َ َطاَئ ََفَّ
ٔ
ت ٌِ َش

ُط إ ٔاَّ َواحَٔسةّ  ٌَ َبَف أََػابٔ َٗ ٥ٔ٨َ أُِؿٔحیَُّتَضا َو َِ ِٟ َِ فٔي ا ٥ِ ُشرَفِّ َٟ  َو٩ِ٣َ َطاَئ 

وسدی نب رصن، دبعاہلل ینعی انب ابمرک، ییحی، انب زرارة نب رکمی نب احرث نب رمعف ابیلہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص 

اگوداع ںیم داھکی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افینٹن رپ وسار ےھت  و ہک ابضعء یھت ںیم اکی رطػ وک الچ ایگ اہلل ہیلع فآ

 

ة
ج 
د
ہل فملس وک 

افر رعض ای ای روسؽ اہلل! ریمے فادلنی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رقابؿ وہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے فاےطس 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دخافدن دقفس مت بس یک رفغمت رفامےئ۔ رھپ ںیم دفرسی اجبن الچ داعےئ رفغمت رفامںیئ۔ آپ 

ایگ اس ایخؽ ےس ہک اشدی وہ اتکس ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اخص ریمے فاےطس داع رفامںیئ۔ ںیم ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! 

ئر ہ افر رفع ںیم ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ یلص اہلل  ریمے فاےطس داعء رفغمت رفامںیئ۔ رھپ اکی آدیم ےن
ی

 

عت

رعض ای 

ہیلع فآہل فملس ای رفؼ رفامےت ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج صخش اک دؽ ہاےہ فہ ہن رکے رکبویں ںیم رصػ 

ےت فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امتؾ اایلگنں دنب رقابین )ا ےس ےل رک ذی اہجحل کت( الزؾ ےہ افر ہی دحثی رشفی ایبؿ رفام

 رفام ںیل العفہ اکی ایلگن ےک۔

 وسدی نب رصن، دبعاہلل ینعی انب ابمرک، ییحی، انب زرارة نب رکمی نب احرث نب رمعف ابیلہ :  رافی

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

  

ئر ہ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب
ی

 

ت
ع

 رفع افر 

 ہقیقع وکؿ ےس دؿ رکان ہاےیہ؟

     529    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس ب٩ نص، ًبساهَّلل شٌىي اب٩ ٣بار ، یحٌي، اب٩ زرارة ب٩ َکی٥ ب٩ حارث ب٩ ٤ًزو باہلي :  راوی

٩ًَِ أَِخبََرنٔي َصاُروُ٪ بِ  ثَىٔي أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ِضَّٔمُّ  ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ ُزَراَرَة اٟشَّ
ا٢َ َحسَّ َٗ اُ٪  َّٔ ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبٔس اهَّللٔ  َِٟحارٔٔث ٩ُ  ظٔ ا َجسِّ

ا٢َ  َٗ ٠٤َِٟٔٔک  ًَِبٔس ا ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ ٤ِزٕو ح َوأ٧ََِبأ٧ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ًَ ا٢َ ب٩ِٔ  َٗ ِضَّٔمُّ  ثَىٔي َیِحٌَي ب٩ُِ ُزَراَرَة اٟشَّ
َحسَّ



 

 

٥َ فٔي حَ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َٟقَٔي َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َُّط  ٤ِزٕو أ٧َ ًَ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ  ٔ ا ظ ٩ًَِ َجسِّ ثَىٔي أَبٔي  ٠ُِ  بٔأَبٔي أ٧ََِ  یَا َحسَّ ُ٘ َٓ  َٔ َِٟوَزا ٔة ا حَّ

رٔفِ  ِِ ِّي اِسَت َٚ َرُسو٢َ اهَّللٔ َوأُم ِّٙ اِْلَخٔ َوَسا َبأئ ث٥َُّ اِسَتَسِرُت ٩ِ٣ٔ اٟظِّ ـِ ٌَ ِٟ تٔطٔ ا َٗ ًَلَي ٧َا ا٢َ ُرََفَ اهَّللُ َل٥ُِٜ َوصَُو  َ٘ َٓ  لٔي 

َِٟحٔسیَث   ا

وسدی نب رصن، دبعاہلل ینعی انب ابمرک، ییحی، انب زرارة نب رکمی نب احرث نب رمعف ابیلہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص 

اگوداع ںیم داھکی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افینٹن رپ وسار ےھت  و ہک ابضعء یھت ںیم اکی رطػ وک الچ ایگ اہلل

 

ة
ج 
د
 ہیلع فآہل فملس وک 

افر رعض ای ای روسؽ اہلل! ریمے فادلنی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رقابؿ وہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے فاےطس 

ںیئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دخافدن دقفس مت بس یک رفغمت رفامےئ۔ رھپ ںیم دفرسی اجبن الچ داعےئ رفغمت رفام

ایگ اس ایخؽ ےس ہک اشدی وہ اتکس ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اخص ریمے فاےطس داعرفامںیئ۔ ںیم ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! 

ئر ہ افر رفع ںیم ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ یلص اہلل  ریمے فاےطس داعء رفغمت رفامںیئ۔ رھپ اکی
ی

 

عت

آدیم ےن رعض ای 

ہیلع فآہل فملس ای رفؼ رفامےت ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج صخش اک دؽ ہاےہ فہ ہن رکے رکبویں ںیم رصػ 

ؿ رفامےت فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امتؾ اایلگنں دنب رقابین )اےس ےل رک ذی اہجحل کت( الزؾ ےہ افر ہی دحثی رشفی ایب

 رفام ںیل العفہ اکی ایلگن ےک۔

 وسدی نب رصن، دبعاہلل ینعی انب ابمرک، ییحی، انب زرارة نب رکمی نب احرث نب رمعف ابیلہ :  رافی

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

  

ئر ہ ےس قلعتم ااحدثی
ی

 

ت
 ع

ئر ہ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب
ی

 

ت
ع

 رفع افر 

ئر ہ ےس قلعتم ااحدثی
ی

 

ت
 ع

     530    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، اب٩ ابوًسی، اب٩ ًو٪، ج٤ی١، ابو٠٣یح، ٧بیظة :  راوی

ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ ٧ُبَیِ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٠٤َِٟٔیٔح  ٩ًَِ أَبٔي ا ث٨ََا َج٤ٔی١ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ ِوٕ٪  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَٔسٓیٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟثىَّي  ا٢َ ا َٗ َظَة 

ا٢َ اذِبَُحوا ِهَّلِل  َٗ ٔة  َِٟحاص٠ٔٔیَّ رُ فٔي ا
ٔ
ت ٌِ ٨َّا َن ُٛ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ًَزَّ ذَُٔکَ ٨٠َّٟٔٔييِّ َػل ٕ ٣َا لَاَ٪ َوبَزُّوا اهَّللَ  ًَزَّ َوَج١َّ فٔي أَیِّ َطِضز

٤ٌُٔوا ِ  َوَج١َّ َوأَك



 

 

 ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رعض ای ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 

ة

 

ئش
ت ت

 

ب
دمحم نب ینثم، انب اوبدعی، انب وعؿ، لیمج، اوبحیلم، 

ئر ہ رکےت ےھت۔ آپ یلص
ی

 

عت

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج امہ ںیم اہمترا دؽ ہاےہ مت دخافدن  فملس! مہ گوگ دفر اجتیلہ ںیم 

دقفس ےک انؾ رپ ذحب رکف افر مت کین اکؾ رکف افر مت دخافدن دقفس ےک وخونشدی احلص رکےن ےک ےیل رغابء فاسمنیک وک الھک )ینعی 

 دصہق ریخات دف افر راہ دخا ںیم رخچ رکف(۔

 دمحم نب ینثم، انب اوبدعی :  رافی

 

ة

 

ئش
ت ت

 

ب
 ، انب وعؿ، لیمج، اوبحیلم، 

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

  

ئر ہ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب
ی

 

ت
ع

 رفع افر 

ئر ہ ےس قلعتم ااحدثی
ی

 

ت
 ع

     531    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلي، برش، اب٩ ٣ٔـ١، خاٟس، ابو٠٣یح، ابوَٗلبة، ٧بیظة :  راوی

٩ًَِ أَبٔي ا ا٢َ  َٗ ٩ًَِ َخأٟٕس َوُرب٤ََّا   ١ٔ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا برِٔشْ َوصَُو اب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا  ٠٤َِٟٔیٔح َوُرب٤ََّا َذََکَ أَبَا ََٗٔلبََة 

ا٢َ ٧َازَ  َٗ ِ ٧ُبَِیَظَة  ٤َا َتأ َٓ ٔة فٔي َرَجٕب  َِٟحاص٠ٔٔیَّ ًَتٔیَرّة فٔي ا رُ 
ٔ
ت ٌِ ٨َّا َن ُٛ َّا  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ إ٧ٔ َ٘ َٓ ٣ُز٧َُا یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ ی َرُج١ْ َوصَُو ب٤ٔٔىّي 

َّا  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٤ٌُٔوا  ِ ًَزَّ َوَج١َّ َوأَك ٕ ٣َا لَاَ٪ َوبَزُّوا اهَّللَ  ا٢َ اذِبَُحوا فٔي أَیِّ َطِضز َٗ َْ ا٢َ فٔي ل١ُِّ َسائ٤َٕٔة ََفَ َٗ ٤َا َتأ٣ُِز٧َُا  َٓ ا  ًّ َُ ََفَ ا نرُِفٔ
َّ٨ ُٛ

َِٗ  ب٠َِٔح٤ٔطٔ  َّي إَٔذا اِسَتِح١َ٤َ َذبَِحَتُط َوَتَؼسَّ ُذوُظ ٣َأطَیُتَک َحً ِِ  َت

 ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن ینم ںیم آفاز 

 

ة

 

ئش
ت ت

 

ب
 ،

 

ة
ب 
دی افر رعض ای ای روسؽ رمعف نب یلع، رشب، انب لضفم، اخدل، اوبحیلم، اوبالق

ئر ہ رکےت ےھت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ وک ای مکح رفامےت
ی

 

عت

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ گوگ دفر اجتیلہ ںیم ربج ںیم 

ےطس یکین رکف افر ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ذحب رکف سج امہ ںیم اہمترا دؽ ہاےہ افر مت گوگ دخافدن دقفس ےک فا

مت )رغابء وک( اھکان الھکؤ۔ ہی نس رک اس ےن اہک ہک مہ گوگ رفع ای رکےت ےھت۔ اب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ای مکح رفامےت ںیہ؟ 

وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای امتؾ اھگس اھکےن فاگوں ںیم ینعی رچےن فاےل اجونرفں ںیم رفع ےہ نکیل مت اس یک امں 

 الھکےن دف )ینعی اجونر یک امدہ وک دفدھ الپےن دف افر اھگس اھکےن دف( افر بج فہ اجونر ڑبا وہ اجےئ افر فزؿ ااھٹےن ینعی فزؿ الدےن ےک

 القئ وہ اجےئ وت مت اس اجونر وک ذحب رکف افر اس اک وگتش میسقت رکف۔

،  :  رافی

 

ة
ب 
 رمعف نب یلع، رشب، انب لضفم، اخدل، اوبحیلم، اوبالق

 

ة

 

ئش
ت ت

 

 ب

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

  



 

 

ئر ہ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب
ی

 

ت
ع

 رفع افر 

ئر ہ ےس قلعتم ااحدثی
ی

 

ت
 ع

     532    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زح٩٤، ٨ُسر، طٌبہ، خاٟس، ابوَٗلبة، ابو٠٣یح، ٧بیظةًبساهَّلل ب٩ ٣ح٤س ب٩ ًبساٟ :  راوی

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ َخأٟٕس  َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا ٨َُُِسْر  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٔس ب٩ِٔ  ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٠٤َِٟٔیٔح أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ أَبٔي ا بٔي ََٗٔلبََة 

 َ٤ِٟ ُتُط ٩ِ٣ٔ أَبٔي ا ٌِ ِس َس٤ٔ َٗ ٨ُِ  َوأَِحَشبُىٔي  ُٛ ِّي  ٔن ا٢َ إ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ًَِ ٧ُبَِیَظَة َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ صَُذی١ِٕ  ٠ٔیٔح 

 ُ َٓک  ٔ َِٟدیِر زَّ َوَج١َّ بٔا ًَ ِس َجاَئ اهَّللُ  َ٘ َٓ  ٥ُِٜ ٌَ امِیَ َتَش َٛ َٚ ثَََلٕث  ِو َٓ ٩ًَِ ُُٟحو٦ٔ اِْلََؿاؤيِّ  ُٗو٧ََضِیُت٥ُِٜ  ٔ ٠ُوا َوَتَؼسَّ وا َوإٔ٪َّ َصٔذظ ا َوازَّٔخُ

ِٟحَ  ًَتٔیَرّة فٔي ا رُ 
ٔ
ت ٌِ ٨َّا َن ُٛ َّا  ا٢َ َرُج١ْ إ٧ٔ َ٘ َٓ ًَزَّ َوَج١َّ  ٕب َوذَِٔکٔ اهَّللٔ  ا٢َ اذِبَُحوا اِْلَیَّا٦َ أَیَّا٦ُ أَل١ِٕ َوَُشِ َٗ ٤َا َتأ٣ُِز٧َُا  َٓ اص٠ٔٔیَّةٔ فٔي َرَجٕب 

 َ ٕ ٣َا ل زَّ َوَج١َّ فٔي أَیِّ َطِضز ًَ َِٟحاِهَّلِل  ا فٔي ا ًّ َُ ََفَ ا نرُِفٔ
َّ٨ ُٛ َّا  ا٢َ َرُج١ْ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ إ٧ٔ َ٘ َٓ ٤ٌُٔوا  ِ زَّ َوَج١َّ َوأَك ًَ ٤َا اَ٪ َوبَزُّوا اهَّلَل  َٓ ٔة  ص٠ٔٔیَّ

٥ٔ٨َ ََفَ  َِ ِٟ ٥َ فٔي ل١ُِّ َسائ٤َٕٔة ٩ِ٣ٔ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َّي إَٔذا اِسَتِح١َ٤َ َتأ٣ُِز٧َُا  ُذوُظ ٤ُ٨َََُک َحً ِِ َْ َت

َٔک صَُو َخیِرْ  إٔ٪َّ ذَٟ َٓ بٔی١ٔ  ًَلَي اب٩ِٔ اٟشَّ َ  ب٠َِٔح٤ٔطٔ  ِٗ  َذبَِحَتطُ َوَتَؼسَّ

دلی اک رفد اھت روسؽ

 

 ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ہلیبق هد

 

ة

 

ئش
ت ت

 

ب
، اوبحیلم، 

 

ة
ب 
 دبع اہلل نب دمحم نب دبعارلنمح، ردنر، ہبعش، اخدل، اوبالق

ں وک رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک ںیم ےن مت وک عنم ای اھت رقابین اک وگتش نیت دؿ ےس زایدہ رےنھک ےس  اہک مت گووگ

فہ وگتش اکیف وہ اجےئ ینعی اس فتق گوگ اتحمج ےھت وت ںیم ےن عنم رک دای اھت ہک رقابین اک وگتش نیت رفز ےس زایدہ ہن عمج رکف۔ ہکلب 

س وک اھکگو ای دصہق رک دف  اہک امتؾ اتحم وں وک لم اجےئ افر وکیئ صخش وھباک ہن رہ اجےئ۔ نکیل مت گووگں وک دخافدن دقفس ےن دفتل ا

 وغشمؽ دنم انب دای وت مت گوگ اھکؤ افر ریخات دف افر اس وک رھک گو افر وھچڑف افر ہی دؿ ا ذی اہجحل ںیہ اھکےن افر ےنیپ ےک افر اید ایہل ںیم

ئر ہ رکےت ےھت۔ اب آپ یلص اہلل ہیلع ر
ی

 

عت

ےنہ ےک۔ ہی ابت نس رک اکی صخش ےن رعض ای مہ گوگ وت امہ ربج ںیم دفر اجتیلہ ںیم 

فآہل فملس ای مکح رفامےت ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت گوگ ذحب رکف دخافدن دقفس ےک فاےطس افر سج امہ اہمترا دؽ 

رکف راض ایہل ےک ےیل افر اھکان الھکؤ اسمنیک وک۔ اس رپ اکی صخش ےن رعض ای ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل  ہاےہ افر مت کین اکؾ

فملس مہ گوگ دفر اجتیلہ ںیم رفع رکےت ےھت۔ اب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ای مکح رفامےت ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

الھکےن دے اس یک فادلہ وک سج فتق فہ ایتر وہ اجےئ وت اکٹ دف افر مت دصہق دف وگتش اک ےن رفامای رکبویں ںیم رفع ےہ نکیل 

 اسمرففں وک ہی رتہب ےہ۔

  :  رافی

 

ة

 

ئش
ت ت

 

ب
، اوبحیلم، 

 

ة
ب 
 دبعاہلل نب دمحم نب دبعارلنمح، ردنر، ہبعش، اخدل، اوبالق



 

 

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

  

 رفع ےک قلعتم ااحدثی

ئر ہ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب
ی

 

ت
ع

 رفع افر 

 رفع ےک قلعتم ااحدثی

     533    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساهَّلل ب٩ ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤، ٨ُسر، طٌبہ، خاٟس، ابوَٗلبة، ابو٠٣یح، ٧بیظة :  راوی

 َ ٩ًَِ أَِخبََر٧ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َخأْٟس  َٗ  ٍٕ ث٨ََا یَزٔیُس َوصَُو اب٩ُِ ُزَریِ ا٢َ َحسَّ َٗ َسا٦ٔ  ِ٘ ٔ٤ِٟ ٔث أَِح٤َُس ب٩ُِ ا ٌَ ا٢َ ا أَبُو اِْلَِط َٗ ٩ًَِ ٧ُبَِیَظَة  ٠٤َِٟٔیٔح  أَبٔي ا

 ًَ رُ 
ٔ
ت ٌِ ٨َّا َن ُٛ َّا  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َرُج١ْ  ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ اذِبَُحوَصا ٧َاَزی ا٨َّٟٔييَّ َػل َٗ ٤َا َتأ٣ُِز٧َُا  َٓ ٔة فٔي َرَجٕب  َِٟحاص٠ٔٔیَّ ىٔي فٔي ا ٌِ تٔیَرّة َش

ٔة  َِٟحاص٠ٔٔیَّ ا فٔي ا ًّ َُ ََفَ ا نرُِفٔ
َّ٨ ُٛ َّا  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٤ُوا  ٌٔ ِ زَّ َوَج١َّ َوأَك ًَ ٕ لَاَ٪ َوبَزُّوا اهَّلَل  َّي إَٔذا اِس فٔي أَیِّ َطِضز َْ َحً ا٢َ فٔي ل١ُِّ َسائ٤َٕٔة ََفَ َتِح١َ٤َ َٗ

َٓإٔ٪َّ َذَٟٔک صَُو َخیِرْ  َ  ب٠َِٔح٤ٔطٔ  ِٗ  َذبَِحَتطُ َوَتَؼسَّ

دلی اک رفد اھت روسؽ 

 

 ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ہلیبق هد

 

ة

 

ئش
ت ت

 

ب
، اوبحیلم، 

 

ة
ب 
دبع اہلل نب دمحم نب دبعارلنمح، ردنر، ہبعش، اخدل، اوبالق

 عنم ای اھت رقابین اک وگتش نیت دؿ ےس زایدہ رےنھک ےس  اہک مت گووگں وک رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک ںیم ےن مت وک

فہ وگتش اکیف وہ اجےئ ینعی اس فتق گوگ اتحمج ےھت وت ںیم ےن عنم رک دای اھت ہک رقابین اک وگتش نیت رفز ےس زایدہ ہن عمج رکف۔ ہکلب 

یئ صخش وھباک ہن رہ اجےئ۔ نکیل مت گووگں وک دخافدن دقفس ےن دفتل اس وک اھکگو ای دصہق رک دف  اہک امتؾ اتحم وں وک لم اجےئ افر وک

۔ ذی اہجحل ںیہ اھکےن افر ےنیپ ےک افر اید 75۔77۔78دنم انب دای وت مت گوگ اھکؤ افر ریخات دف افر اس وک رھک گو افر وھچڑف افر ہی دؿ 

ئر ہ رکےت ےھت۔ اب ایہل ںیم وغشمؽ رےنہ ےک۔ ہی ابت نس رک اکی صخش ےن رعض ای مہ گوگ وت ام
ی

 

عت

ہ ربج ںیم دفر اجتیلہ ںیم 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ای مکح رفامےت ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت گوگ ذحب رکف دخافدن دقفس ےک فاےطس افر 

 اکی صخش ےن رعض ای ای روسؽ اہلل سج امہ اہمترا دؽ ہاےہ افر مت کین اکؾ رکف راض ایہل ےک ےیل افر اھکان الھکؤ اسمنیک وک۔ اس رپ

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ گوگ دفر اجتیلہ ںیم رفع رکےت ےھت۔ اب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ای مکح رفامےت ںیہ؟ آپ یلص اہلل 

ٹ دف افر مت دصہق دف ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رکبویں ںیم رفع ےہ نکیل الھکےن دے اس یک فادلہ وک سج فتق فہ ایتر وہ اجےئ وت اک

 وگتش اک اسمرففں وک ہی رتہب ےہ۔

  :  رافی

 

ة

 

ئش
ت ت

 

ب
، اوبحیلم، 

 

ة
ب 
 دبعاہلل نب دمحم نب دبعارلنمح، ردنر، ہبعش، اخدل، اوبالق

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



 

 

  

ئر ہ ےس قلعتم ااح :   ابب
ی

 

ت
ع

 دثی ابمرہکرفع افر 

 رفع ےک قلعتم ااحدثی

     534    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 شٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، اب٩ ٠ًیة، خاٟس، ابوَٗلبة، ابو٠٣یح، ٧بیظة :  راوی

ثَىٔي أَبُو ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ َخأٟٕس  َة  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٠ًَُیَّ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ُ٘ ٌِ ُِٟتُط  أَِخبََر٧َا َش َ َشأ َٓ ٠٤َِٟٔیٔح  ٠َ٘ٔیُ  أَبَا ا َٓ ٠٤َِٟٔیٔح  ٩ًَِ أَبٔي ا ََٗٔلبََة 

َِٟحاصٔ  ًَتٔیَرّة فٔي ا رُ 
ٔ
ت ٌِ ٨َّا َن ُٛ َّا  ا٢َ َرُج١ْ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ إ٧ٔ َٗ ا٢َ  َٗ ُِٟضَذلٔيِّ  ٩ًَِ ٧ُبَِیَظَة ا ثَىٔي  ًَزَّ ََٓحسَّ ا٢َ اذِبَُحوا ِهَّلِل  َٗ ٤َا َتأ٣ُِز٧َُا  َٓ ٠ٔیَّةٔ 

٤ٌُٔواَو  ِ زَّ َوَج١َّ َوأَك ًَ ٕ ٣َا لَاَ٪ َوبَزُّوا اهَّللَ   َج١َّ فٔي أَیِّ َطِضز

 ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! مہ گوگ دفر 

 

ة

 

ئش
ت ت

 

ب
، اوبحیلم، 

 

ة
ب 
، اخدل، اوبالق

 

وقعیب نب اربامیہ، انب علتئة

ئر ہ رکےت ےھت۔ اب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ای
ی

 

عت

 مکح رکےت ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت گوگ اجتیلہ ںیم 

 ذحب رکف دخافدن دقفس ےک فاےطس۔ سج ہنیہم ںیم سپ سج دقر وہ ےکس مت گوگ یکین رکف دخافدن دقفس ےک فاےطس افر اھکان الھکؤ۔

  :  رافی

 

ة

 

ئش
ت ت

 

ب
، اوبحیلم، 

 

ة
ب 
، اخدل، اوبالق

 

 وقعیب نب اربامیہ، انب علتئة

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

  

ئر ہ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب
ی

 

ت
ع

 رفع افر 

 رفع ےک قلعتم ااحدثی

     535    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، وٛیٍ ب٩ ًسض، ابورزی٩ ٟ٘یم ب٩ ًا٣ز٤ًزو ب٩ ًلي، ًبساٟزح٩٤، ابوًوا٧ة، شٌلي ب٩ ًلاء :  راوی

ًََلا لَي ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ َش ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  طٔ أَِخبََر٧َا  ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ٍٔ ب٩ِٔ ًُُسٕض  ٩ًَِ َوٛٔی ٕئ 

ا٢َ  َٗ ِیلٔيِّ  َ٘ ٌُ ِٟ ٕ ا ًَا٣ٔز َٟ٘ٔیٔم ب٩ِٔ  ٥ُ ٩ِ٣َ  أَبٔي َرٔزی٩ٕ  ٌٔ ٨َأِل١ُُ َو٧ُِل َٓ ٔة فٔي َرَجٕب  َِٟحاص٠ٔٔیَّ ٨َّا ٧َِذبَُح َذبَائَٔح فٔي ا ُٛ َّا  ٠ُُِٗ  یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ إ٧ٔ

َََٓل أََزًُطُ  ٍُ ب٩ُِ ًُُسٕض  ا٢َ َوٛٔی َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َا بَأَِض بٔطٔ  َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ  َجائ٨ََا 

، یلعی نب اطعء، فعیک نب دعس، اوبرزنی طیقل نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رعض ای ای  رمعف نب یلع،

 

ة

 

دبعارلنمح، اوبوعاب

روسؽ اہلل! امہ ربج ںیم مہ گوگ دفر اجتیلہ ںیم اجونر ذحب ای رکےت ےھت۔ رھپ مہ گوگ فہ اجونر اھک ایل رکےت ےھت افر  و وکیئ 

ےت ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس ںیم وکیئ رحج ںیہن ےہ رضحت فعیک ےن امہرے اپس آای اھت مہ گوگ اس وک الھک

 ایبؿ ای ہک  و اس دحثی اک رافی ےہ ہک ںیم اس وک ںیہن وھچڑ ا وہں )ینعی امہ ربج یک رقابین وک(۔



 

 

، یلعی نب اطعء، فعیک نب دعس، اوبرزنی طیقل  :  رافی

 

ة

 

 نب اعرمرمعف نب یلع، دبعارلنمح، اوبوعاب

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

  

 رمدار یک اھکؽ ےس قلعتم

ئر ہ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب
ی

 

ت
ع

 رفع افر 

 رمدار یک اھکؽ ےس قلعتم

     536    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، سٔیا٪، زہزی، ًبیساهَّلل ب٩ ًبساهَّلل، اب٩ ًباض، ٣ی٤و٧ہ :  راوی

بَّ  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَِبسٔ اهَّللٔ  ٩ًَِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َّي أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ ٣َِی٤ُو٧ََة أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل إض 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٔ  اهَّللُ  ِ  ب ٌَ َٔ ِو ا٧َِت َٟ ٠َِیَضا  ًَ ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ اُٟوا ٤َِٟٔی٤ُو٧ََة  َ٘ َٓ  ٔ ا٢َ ٩ِ٤َٟٔ صَٔذظ َ٘ َٓ اةٕ  َ٘ َتٕة ٠ِ٣ُ ًَلَي َطاةٕ ٣َیِّ ََّضا ٣َزَّ  اُٟوا إ٧ٔ َٗ إَٔصابَٔضا 

ًَزَّ َوَج١َّ أَل٠ََِضا ٦َ اهَّللُ  ٤ََّا رَحَّ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ  ٣َِیَتْة 

 اہلل، انب ابعس، ومیمہن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی رمدہ ہبیتق، ایفسؿ، زرہی، دیبع اہلل نب دبع

رکبی دیھکی  و ہک ڑپی وہیئ یھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی رکبی سک یک ےہ؟ گووگں ےن رعض ای رضحت ومیمہن 

 مسق اک وکیئ انگہ ںیہن اھت ای یہ ااھچ وہ ا ہک فہ اس رکبی یک اھکؽ ےس عفن یک۔ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس رپ یسک

احلص رکںیت۔ گووگں ےن رعض ای ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فہ رکبی رمدار ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

 ؽ ای ابؽ ای ںوگنیں ےس عفن احلص رکان(۔دخافدن دقفس ےن رصػ رمدار اک اھکان رحاؾ رفامای ےہ )ہن اس یک اھک

 ہبیتق، ایفسؿ، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل، انب ابعس، ومیمہن :  رافی

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

  

ئر ہ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب
ی

 

ت
ع

 رفع افر 

 قلعتمرمدار یک اھکؽ ےس 
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 ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ و حارث ب٩ ٣شٜین، اب٩ ٗاس٥، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ًبیساهَّلل ب٩ ًبساهَّلل، اب٩ ًباض :  راوی

٠َِیطٔ َوأ٧ََا أَِس  ًَ ائَّة  ٜٔیٕن ِٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة َوا ثَىٔي ٣َأْٟک أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا َٟطُ  ُى  ِٔ ٍُ َوا٠َّٟ ٤َ



 

 

 ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ ٣َزَّ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَِبسٔ اهَّللٔ  ٩ًَِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  َتٕة لَاَ٪ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔظاةٕ ٣َیِّ

ًَِلاَصا ٣َِو َاةّ  اُٟوا َیا َرُسو٢َ  أَ َٗ ُت٥ِ بٔح٠ِٔسَٔصا  ٌِ َٔ  ا٧َِت
ا٢َ َصَلَّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ ٤َِٟٔی٤ُو٧ََة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل َ٘ َٓ ََّضا ٣َِیَتْة   اهَّللٔ إ٧ٔ

٦َ أَل٠َُِضا ٤ََّا رُحِّ ٥َ إ٧ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

رث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبع اہلل، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص دمحم نب ہملس ف اح

اہلل ہیلع فآہل فملس اکی رمدہ رکبی ےک اپس ےس زگرے  و ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت ومیمہن یک آزاد یک وہیئ ابدنی 

فآہل فملس ےن رفامای مت ےن سک فہج ےس عفن ںیہن ااھٹای اس یک اھکؽ ےس۔ گووگں ےن رعض ای ای  وک اطعء رفامیئ یھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فہ وت رمدار وہ یئگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رصػ رمدار اک اھکان رحاؾ ےہ۔

 کل، انب اہشب، دیبعاہلل نب دبعاہلل، انب ابعسدمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، ام :  رافی

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

  

ئر ہ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب
ی

 

ت
ع

 رفع افر 

 رمدار یک اھکؽ ےس قلعتم

     538    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ و حارث ب٩ ٣شٜین، اب٩ ٗاس٥، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ًبیساهَّلل ب٩ ًبساهَّلل، اب٩ ًباض :  راوی

 ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي َحب ی  ٩ًَِ َجسِّ ثَىٔي أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  ٌِ ِیٔب ب٩ِٔ ا٠َِّٟیٔث ب٩ِٔ َس ٌَ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ ُط ِبُس ا ًَ ِٔ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ َح ىٔي یَزٔیَس  ٌِ ٔؽ یٕب َش

ثَ  ًَبَّإض َحسَّ ثَُط أَ٪َّ اب٩َِ  ِبٔس اهَّللٔ َحسَّ ًَ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ٔس ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َِٟؤٟیٔس  َّي ب٩ِٔ ا ا٢َ أَبَِصَ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ُط 

َتّة ٤َِٟٔو َاةٕ ٤َِٟٔی٤ُو٧ََة َولَا٧َِ  ٩ِ٣ٔ اٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َطاّة ٣َیِّ ا٢َ اهَّللُ  َٗ ََّضا ٣َِیَتْة  اُٟوا إ٧ٔ َٗ وا بٔطٔ  ٌُ َٔ ا٧َِت َٓ ِو ٧َزًَُوا ٔج٠َِسَصا  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٔة  َٗ َس ؼَّ

٦َ أَل٠َُِضا ٤ََّا رُحِّ  إ٧ٔ

دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبع اہلل، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص 

اکی رمدہ رکبی ےک اپس ےس زگرے  و ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت ومیمہن یک آزاد یک وہیئ ابدنی  اہلل ہیلع فآہل فملس

وک اطعء رفامیئ یھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ےن سک فہج ےس عفن ںیہن ااھٹای اس یک اھکؽ ےس۔ گووگں ےن رعض ای ای 

 فہ وت رمدار وہ یئگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رصػ رمدار اک اھکان رحاؾ ےہ۔ ہک آپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ای یہ ااھچ وہ ا اس یک اھکؽ اکنؽ ےتیل افر اس ےس عفن احلص رکےت۔

 اہلل نب دبعاہلل، انب ابعسدمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، انب اہشب، دیبع :  رافی

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



 

 

  

ئر ہ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب
ی

 

ت
ع

 رفع افر 

 رمدار یک اھکؽ ےس قلعتم

     539    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ًباض، ٣ی٤و٧ہ بساٟزح٩٤ ب٩ خاٟس ٗلا٪، ححاد، اب٩ جزیخ، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، ًلاء،ً :  راوی

ا٢َ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخ  َٗ ا٢َ  َٗ ث٨ََا َححَّاْد  ا٢َ َحسَّ َٗ ِّيُّ  اُ٪ اٟزَّي
لَّ َ٘ ِٟ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َخأٟٕس ا ًَ ا٢َ أَِخبََرنٔي أَِخبََرنٔي  َٗ ٤ًَِزُو ب٩ُِ زٔی٨َإر  بََرنٔي 

٠َِیطٔ َوَس  ًََلاْئ  ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َٓ ًَبَّإض أَِخبََرِتىٔي ٣َِی٤ُو٧َُة أَ٪َّ َطاّة ٣َاَتِ   ٩ًَِ اب٩ِٔ  ُت٥ِ إَٔصابََضا ٨ِ٣ُُذ حٔیٕن  ٌِ َٓ ٥َ أ َاَّ َز َّ٠

ُت٥ِ بٔطٔ  ٌِ  َٓاِسَت٤َِت

ومیمہن ےس رفاتی ےہ ہک اکی رکبی رم یئگ وت روسؽ  دبعارلنمح نب اخدل اطقؿ، اجحج، انب رججی، رمعف نب دانیر، اطعء، انب ابعس،

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای مت ےن اس یک اھکؽ رپ سک فہج ےس دابتغ ںیہن دی افر اس اھکؽ ےس عفن ویکں ںیہن 

 ااھٹای؟

 ہندبعارلنمح نب اخدل اطقؿ، اجحج، انب رججی، رمعف نب دانیر، اطعء، انب ابعس، ومیم :  رافی

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

  

ئر ہ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب
ی

 

ت
ع

 رفع افر 

 رمدار یک اھکؽ ےس قلعتم

     540    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، ًلاء، اب٩ ًباض٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، ٤ًزو :  راوی

ا٢َ ٣َزَّ ا٨َّٟ  َٗ ًَبَّإض  ُ  اب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًََلإئ   ٩ًَِ ٤ًَِزٕو   ٩ًَِ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٥َ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٔييُّ َػل

ََٓسبَ  ا٢َ أ َاَّ أََخِذت٥ُِ إَٔصابََضا  َ٘ َٓ َتٕة  ُت٥ِ بَٔظاةٕ ٤َِٟٔی٤ُو٧ََة ٣َیِّ ٌِ َٔ ا٧َِت َٓ ُت٥ِ  ِِ 

دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، رمعف، اطعء، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی رمدار رکبی ےک اپس ےس 

زگرے  و ہک رضحت ومیمہن یک یھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ےن اس یک اھکؽ سک فہج ےس دابتغ رک ےک اامعتسؽ 

  یک )ینعی اس رطہقی ےس فہ اھکؽ اضعئ وہےن ےس  چ اجیت(۔ںیہن

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، رمعف، اطعء، انب ابعس :  رافی

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

  



 

 

ئر ہ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب
ی

 

ت
ع

 رفع افر 

  قلعتمرمدار یک اھکؽ ےس

     541    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٗسا٣ة، جزیز، ٣ِیرة، طٌيي، اب٩ ًباض :  راوی

ًَبَّإض ٣َزَّ ا٨َّٟٔييُّ  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ا٢َ  َٗ ٔييِّ  ٌِ
٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ ٣ُِٔیَرَة   ٕ ٩ًَِ َجزٔیز َُٗسا٣ََة  ُس ب٩ُِ  َّي اأَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَلَي  َػل ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ هَّللُ 

ُت٥ِ بٔإَٔصابَٔضا ٌِ َٔ ا٢َ أ َاَّ ا٧َِت َ٘ َٓ َتٕة   َطاةٕ ٣َیِّ

، رجری، ریغمة، یبعش، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی رمدار رکبی ےک اپس ےس 

 

دمحم نب دقامة

 س یک اھکؽ ےس سک فہج ےس عفن ںیہن احلص ای؟زگرے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ےن ا

، رجری، ریغمة، یبعش، انب ابعس :  رافی

 

 دمحم نب دقامة

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

  

ئر ہ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب
ی

 

ت
ع

 رفع افر 

 رمدار یک اھکؽ ےس قلعتم

     542    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساٌٟزیز ب٩ ابي رز٣ة، ٓـ١ ب٩ ٣وسي، اس٤اًی١ ب٩ ابي خاٟس، طٌيي، ًَک٣ة، اب٩ ًباض، سوزة :  راوی

١ُ ب٩ُِ ٣ُ  ـِ َٔ ِٟ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ا َٗ ٔ ب٩ِٔ أَبٔي رِٔز٣ََة  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٔييِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٌٔی١َ ب٩ِٔ أَبٔي َخأٟٕس  ٩ًَِ إِٔس٤َ وَسي 

٨ََٟا  َِٟ  ٣َاَتِ  َطاْة  ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ َسِوَزَة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٨َِٟا ًَِٔکٔ ٤َا زٔ َٓ ََٜضا  ٨َا ٣َِش ِِ َسَب َٓ

َّي َػاَرِت   َط٨ًّا ٨َِ٧بُٔذ ٓٔیَضا َحً

، انب ابعس، وسدة ےس رفاتی ےہ ہک اکی رکبی رم 

 

، لضف نب ومیس، اامسلیع نب ایب اخدل، یبعش، رکعمة

 

دمحم نب دبعازعلزی نب ایب رزمة

 یئگ وت مہ گووگں ےن اس یک اھکؽ وک دابتغ ای رھپ ہشیمہ مہ گوگ اس ںیم ذیبن انبےت ےھت اہیں کت ہک فہ رکبی رپاین وہ یئگ۔

، انب ابعس، وسدةدمحم  :  رافی

 

، لضف نب ومیس، اامسلیع نب ایب اخدل، یبعش، رکعمة

 

 نب دبعازعلزی نب ایب رزمة

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

  

ئر ہ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب
ی

 

ت
ع

 رفع افر 

 رمدار یک اھکؽ ےس قلعتم

     543    حسیث                               سو٦ ج٠س  :  ج٠س



 

 

 ٗتیبہ و ًلي ب٩ ححز، سٔیا٪، زیس ب٩ اس٥٠، اب٩ و٠ًة، اب٩ ًباض :  راوی

ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٠ًََِة  ٩ًَِ اب٩ِٔ َو ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس  ٕ ًَلٔيُّ ب٩ُِ حُِحز ُٗتَِیَبُة َو ا٢َ  أَِخبََر٧َا  َٗ ا٢َ  َّي اهَّللُ َٗ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

ِس كَُضزَ  َ٘ َٓ  َّ ٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَی٤َُّا إَٔصإب زُب

، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای 

 

ہبیتق ف یلع نب رجح، ایفسؿ، زدی نب املس، انب فعلة

 یئگ۔سج یک اھکؽ رپ دابتغ وہیئگ وت فہ اھکؽ اپک وہ 

، انب ابعس :  رافی

 

 ہبیتق ف یلع نب رجح، ایفسؿ، زدی نب املس، انب فعلة

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

  

ئر ہ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب
ی

 

ت
ع

 رفع افر 

 رمدار یک اھکؽ ےس قلعتم

     544    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ربیٍ ب٩ س٠امی٪ ب٩ زاؤز، اسحٙ ب٩ بَک، اب٩ ٣رض، وہ اپ٨ے واٟس سے، جٌرف ب٩ ربیٌة، ابوخیر، اب٩ و٠ًة :  راوی

ا٢َ حَ  َٗ ُٙ ب٩ُِ بََِکٕ َوصَُو اب٩ُِ ٣ُرَضَ  ث٨ََا إِٔسَح
ا٢َ َحسَّ َٗ َ٪ ب٩ِٔ َزاُوَز  ٍُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ َّطُ أَِخبََرنٔي اٟزَّبٔی َة أ٧َ ٌَ رَفٔ ب٩ِٔ َربٔی ٌِ ٩ًَِ َج ثَىٔي أَبٔي  سَّ

َُّض٥ِ  زَٔب َوإ٧ٔ ِِ ٤َ ِٟ زُو َصَذا ا ِِ َّا َن ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ًَبَّإض  َّطُ َسأ٢ََ اب٩َِ  ٠ًََِة أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ َو  ٔ َِٟدیِر ٍَ أَبَا ا ْب یَُٜوُ٪ ٓٔیَضا  َس٤ٔ ُض٥ِ ِٔقَ َٟ أَص١ُِ َوث٩َٕ َو

ا٢َ ابِ  َ٘ َٓ ٤َِٟاُئ  َّي اهَّللُ ا٠َّٟبَُن َوا َتطُ ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٌِ ٩ًَِ َرأِیَٔک أَِو َطِیْئ َس٤ٔ ٠ًََِة  ا٢َ اب٩ُِ َو َٗ بَاُْ كَُضوْر  ًَبَّإض اٟسِّ  ٩ُ

٩ًَِ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ  ا٢َ ب١َِ  َٗ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

، ا

 

ئعة  ی
 ےس انب ابعس ےن درایتف ای رعیب نب امیلسؿ نب داؤد، ااحسؼ نب رکب، انب رضم، فہ اےنپ فادل ےس، رفعج نب رب

 

وبریخ، انب فعلة

ہک مہ گوگ اہجد ےک فاےطس رغمیب اممکل اجےت ںیہ فاہں ےک گوگ تب رپیتس ںیم التبم ںیہ افر اؿ ےک اپس اپین افر دفدھ یک ںیکشم 

ف مہف ےس ہہک رےہ وہ ای وہیت ںیہ۔ اوہنں ےن ) وااب( اہک سج ڑمچے ںیم دابتغ وہ اجےئ وت فہ اپک ےہ۔ ںیم ےن اہک ہی مت اینپ لقع 

 مت ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک  ےہ؟ اوہنں ےن  وااب اہک ںیہن! یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک  ےہ۔

  :  رافی

 

، اوبریخ، انب فعلة

 

ئعة  ی
 رعیب نب امیلسؿ نب داؤد، اقحس نب رکب، انب رضم، فہ اےنپ فادل ےس، رفعج نب رب

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

  

ئر ہ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب
ی

 

ت
ع

 رفع افر 

 رمدار یک اھکؽ ےس قلعتم
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 تازة، حش٩، جو٪ ب٩ ٗتازة، س٤٠ہ ب٩ ٣حبًٙبیساهَّلل ب٩ سٌیس، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، وہ اپ٨ے واٟس سے، ٗ :  راوی

 ِٟ ٩ًَِ ا َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ثَىٔي أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ اذُ ب٩ُِ صَٔظا٦ٕ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  َتاَزَة أَِخبََر٧َا ًُبَِیُس اهَّللٔ ب٩ُِ َس َٗ ٩ًَِ َجِؤ٪ ب٩ِٔ  َحَش٩ٔ 

 َّ ٙٔ أَ٪َّ ٧َٔييَّ اهَّللٔ َػل ٤َُِٟحبِّ َِٟ  ٣َا ٨ًِٔٔسی إ ٔاَّ فٔي ٩ًَِ َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ ا ا َٗ ًَا ب٤َٔإئ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔٔس ا٣َِزأَةٕ  َُزَِوةٔ َتبُوَ  َز ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔي  ًَ ي اهَّللُ 

َٓإٔ٪َّ زٔبَاََُضا َذلَاتَُضا ا٢َ  َٗ َِٟ  بَلَي  ا َٗ تَٔضا  ِِ ِس َزَب َٗ َِٟیَص  ا٢َ أَ َٗ بَٕة لٔي ٣َِیَتٕة   ِٔقِ

ق ےس رفاتی ےہ ہک زغفہ وبتک ںیم دیبع اہلل نب دیعس، اعمذ نب اشہؾ، ف
 
جی
م

ہ اےنپ فادل ےس، اتقدة، نسح،  وؿ نب اتقدة، ہملس نب 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی اخوتؿ ےک اہھت ےس اپین اگنمای۔ اس ےن رعض ای ریمے اپس وت فہ اپین رمے وہےئ 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ےن دابتغ یک یھت؟ اس  اجونر یک کشم ںیم ےہ۔ )ینعی ریمے ایخؽ ںیم فہ اپین اپک ںیہن۔

 ےن رعض ای   اہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت رھپ وت فہ اھکؽ دابتغ ےس اپک وہ یئگ۔

ق :  رافی
 
جی
م

 دیبعاہلل نب دیعس، اعمذ نب اشہؾ، فہ اےنپ فادل ےس، اتقدة، نسح،  وؿ نب اتقدة، ہملس نب 

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

  

ئر ہ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب
ی

 

ت
ع

 رفع افر 

 رمدار یک اھکؽ ےس قلعتم
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 شین ب٩ ٣ح٤س، َشیک، ا ا٤ًع، ٤ًارة ب٩ ٤ًیر، اسوز، ًائظہ ػسش٘ہحشین ب٩ ٨٣ؼور ب٩ جٌرف ٧یشابوری، ح :  راوی

ا٢َ َحسَّ  َٗ ٕس  ُِٟحَشیُِن ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ رَفٕ ا٨َِّٟیَشابُورٔیُّ  ٌِ ُِٟحَشیُِن ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼورٔ ب٩ِٔ َج ٤ًَِٔع أَِخبََر٧َا ا ٩ًَِ اِْلَ یْک  ث٨ََا ََشٔ

٩ًَِ اِْلَ   ٕ ا٢َ زٔبَاَُُضا٩ًَِ ٤ًَُاَرَة ب٩ِٔ ٤ًَُیِر َ٘ َٓ ٤َِِٟیَتةٔ  ٩ًَِ ُج٠ُوزٔ ا  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َِٟ  ُسئ١َٔ ا٨َّٟٔييُّ َػل ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ  ِسَوزٔ 

 كَُضوُرَصا

نیسح نب وصنمر نب رفعج اسینوبری، نیسح نب دمحم، رشکی، االشمع، امعرة نب ریمع، اوسد، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس یسک ےن رمدار یک اھکؽ ےک قلعتم درایتف ای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دابتغ رکمی 

 رکےن ےس فہ اھکؽ اپک وہ اجیت ےہ۔

 نیسح نب وصنمر نب رفعج اسینوبری، نیسح نب دمحم، رشکی، االشمع، امعرة نب ریمع، اوسد، اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  



 

 

ئر ہ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب
ی

 

ت
ع

 رفع افر 

 رمدار یک اھکؽ ےس قلعتم
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 س، َشیک، ا ا٤ًع، ابزاہی٥، اسوز، ًائظہ ػسش٘ہًبیساهَّلل ب٩ سٌس ب٩ ابزاہی٥ ب٩ سٌ :  راوی

 ٩ًَِ یْک  ث٨ََا ََشٔ ا٢َ َحسَّ َٗ ًََّمِّ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  ٌِ ٔس ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ َس ٌِ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ًُبَِیُس اهَّللٔ ب٩ُِ َس ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٤ًَِٔع  اِْلَ

َِٟ  ُسئ١َٔ َرُسو٢ُ اهَّللٔ  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ  ٔ ا٢َ زٔبَاَُُضا َذلَاتَُضااِْلَِسَوز َ٘ َٓ ٤َِِٟیَتٔة  ٔ ا ٩ًَِ ُج٠ُوز  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ    َػل

دیبع اہلل نب دعس نب اربامیہ نب دعس، رشکی، االشمع، اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 درایتف ای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دابتغ دےنی ےس فہ )اھکؽ( فملس ےس یسک صخش ےن رمدار یک اھکؽ ےک قلعتم

 اپک وہ اجیت ےہ۔

 دیبعاہلل نب دعس نب اربامیہ نب دعس، رشکی، االشمع، اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

ئر ہ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب
ی

 

ت
ع

 رفع افر 

 رمدار یک اھکؽ ےس قلعتم
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 ًبیساهَّلل ب٩ سٌس ب٩ ابزاہی٥ ب٩ سٌس، َشیک، ا ا٤ًع، ابزاہی٥، اسوز، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

٩ًَِ اِْلَ أَِخبََر٧َا أَیُّوُب ب٩ُِ ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٤ًَِٔع  ٩ًَِ اِْلَ یْک  ث٨ََا ََشٔ ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ اُ٪  َِٟوزَّ ٔ ٕس ا ِسَوز

٤َِِٟیَتةٔ زٔبَاَُُضا ا٢َ َذلَاةُ ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ًَائَٔظَة   ٩ًَِ 

اربامیہ نب دعس، رشکی، االشمع، اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل دیبع اہلل نب دعس نب 

فملس ےس یسک صخش ےن رمدار یک اھکؽ ےک قلعتم درایتف ای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دابتغ دےنی ےس فہ )اھکؽ( 

 اپک وہ اجیت ےہ۔

  نب اربامیہ نب دعس، رشکی، االشمع، اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقیدیبعاہلل نب دعس :  رافی

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

  

ئر ہ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب
ی

 

ت
ع

 رفع افر 

 رمدار یک اھکؽ ےس قلعتم
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 ابزاہی٥ ب٩ شٌ٘وب، ٣اٟک ب٩ اس٤اًی١، ارسائی١، ا ا٤ًع، ابزاہی٥، اسوز، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

 َ٤ًِ ٩ًَِ اِْلَ ائٔی١ُ  ث٨ََا إرِٔسَ ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١َ  ث٨ََا ٣َأُٟک ب٩ُِ إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ وَب  ُ٘ ٌِ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔیأَِخبََرنٔي إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َش ٔ ٔع  ٩ًَِ اِْلَِسَوز  ٥َ

٤َِِٟیَتٔة زٔبَاَُُضا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َذلَاةُ ا َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ   َِٟ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ 

اربامیہ نب وقعیب، امکل نب اامسلیع، ارسالیئ، االشمع، اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

  ےن اراشد رفامای رمدار یک اپیک اس یک )اھکؽ( دابتغ رکان ےہ۔فآہل فملس

 اربامیہ نب وقعیب، امکل نب اامسلیع، ارسالیئ، االشمع، اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 ےس دابتغ دی اجےئ؟ رمدار یک اھکؽ سک زیچ

ئر ہ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب
ی

 

ت
ع

 رفع افر 

 رمدار یک اھکؽ سک زیچ ےس دابتغ دی اجےئ؟
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حذآة، ًاٟیة  س٠امی٪ ب٩ زاؤز، اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث وٟیث ب٩ سٌس، ٛثیر ب٩ َفٗس، ًبساهَّلل ب٩ ٣اٟک ب٩ :  راوی

 ب٨  سبیٍ، ٣ی٤و٧ہ

 ٩ًَِ ٕس  ٌِ َِٟحارٔٔث َوا٠َِّٟیُث ب٩ُِ َس ٤ًَِزُو ب٩ُِ ا ا٢َ أَِخبََرنٔي  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ َوصِٕب  ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز  ًَِبَس اهَّللٔ  أَِخبََر٧َا ُس٠َامِیَ ٕس أَ٪َّ  َٗ ٔ ب٩ِٔ ََفِ ثٔیر
َٛ

أَٟیٔة  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ثَُط  َة َحسَّ َٓ َّطُ ٣َزَّ ب٩َِ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ حَُذا ثَِتَضا أ٧َ ٥َ َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٍٕ أَ٪َّ ٣َِی٤ُو٧ََة َزِوَد ا٨َّٟٔييِّ َػل ب٨ِٔٔ  ُسبَِی

 َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ِٟحَٔؼأ٪  ُض٥ِ ٣ِٔث١َ ا َٟ یِٕع یَُحزُّوَ٪ َطاّة  ٥َ رَٔجا٢ْ ٩ِ٣ٔ ُِقَ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َّي اهَّللُ ُض٥ِ َرُسو٢ُ اهَّللٔ بَٔزُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل  َػل

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ََّضا ٣َِیَتْة  اُٟوا إ٧ٔ َٗ ِو أََخِذت٥ُِ إَٔصابََضا  َٟ  ٥َ ُي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ِٟرَقَ ٤َِٟاُئ َوا زَُصا ا  ٥َ یَُلضِّ

ع، ومیمہن ےس امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، رمعف نب احرث فثیل نب دعس، ریثک نب رفدق، دبعاہلل 

ئ  ی
ست

 تنب 

 

، اعلتئة

 

نب امکل نب ذحا،ة

رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم ہلیبق رقشی ےک ھچک گوگ اکی رکبی وک دگےھ یک رطح ےتٹیسھگ وہےئ 

ض ای ہی وت رمدار ےہ۔ آپ ےلکن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ای یہ ااھچ وہ ا ہک مت اس یک اھکؽ اکنؽ ےتیل۔ اوہنں ےن رع

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس وک اپک رک داتی اپین افر رقظ)انیم اھگس ای اھچؽ فریغہ ہک سج ےس ڑمچا اصػ ای اج ا ےہ(۔



 

 

  :  رافی

س

 تنب 

 

، اعلتئة

 

ع، امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، رمعف نب احرث فثیل نب دعس، ریثک نب رفدق، دبعاہلل نب امکل نب ذحا،ة

ئ  ی
ت

 ومیمہن

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

  

ئر ہ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب
ی

 

ت
ع

 رفع افر 

 رمدار یک اھکؽ سک زیچ ےس دابتغ دی اجےئ؟

     551    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، برش شٌىي اب٩ ٣ٔـ١، طٌبہ، ح٥ٜ، اب٩ ابي ٟیلي، ًبساهَّلل ب٩ ًٜی٥ا :  راوی

ِٟحَ  ٩ًَِ ا َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ  ١ٔ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ىٔي اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا برِٔشْ َش ا٢َ َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ٩ًَِ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ َِٟیلَي  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي   ٥َٜٔ

ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ٥َ َوأ٧ََا ََُُل٦ْ َطابٌّ أَِ٪  َا َت٨ِ  ًَ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٠َِی٨َا َٛٔتاُب َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ًَ َئ  ا٢َ ُِقٔ َٗ َِٜی٥ٕ  ٤َِِٟیَتٔة ًُ وا ٩ِ٣ٔ ا ٌُ ٔٔ َت

ًََؼٕب   بٔإَٔصإب َو َا 

 رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل اامسلیع نب دوعسد، رشب ینعی انب لضفم، ہبعش، مکح، انب ایب یلیل، دبعاہلل نب میکع ےس

ہ فملس ےن  و رحتری رفامای اھت فہ ریمے اسےنم ڑپاھ ایگ ںیم اکی  واؿ ڑلاک اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت گوگ ےن افدئ

تغ ےک وخؿ افر روطتب فریغہ اہھت احلص رکف رمدے یک اھکؽ ای ےٹھپ ےس )ینعی اھکؽ یک دابتغ ےس لبق عفن ہن ااھٹ ویکہکن ریغب داب

 ںیم گل اجںیئ یگ ہک آج لک کمن اسمےل افر لکیمیک فریغہ ےس دابتغ دی اجیت ےہ فہ یھب درتس ےہ(۔

 اامسلیع نب دوعسد، رشب ینعی انب لضفم، ہبعش، مکح، انب ایب یلیل، دبعاہلل نب میکع :  رافی

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

  

ئر ہ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب
ی

 

ت
ع

 رفع افر 

 رمدار یک اھکؽ سک زیچ ےس دابتغ دی اجےئ؟

     552    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  ب٩ ًٜی٣٥ح٤س ب٩ ٗسا٣ة، جزیز، ٨٣ؼور، ح٥ٜ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابي ٟیلي، ًبساهَّلل :  راوی

 ٔ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَب  ٩ًَِ  ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َجزٔیْز  ا٢َ َحسَّ َٗ َُٗسا٣ََة  ُس ب٩ُِ  َِٜی٥ٕ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ًُ  ٩ًَِ َِٟیلَي  ي 

٥َ أَِ٪  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َِٟی٨َا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٔ َتَب إ َٛ ا٢َ  ًََؼٕب  َٗ ٤َِِٟیَتٔة بٔإَٔصإب َو َا  وا ٩ِ٣ٔ ا ٌُ   َا َتِشَت٤ِتٔ

، رجری، وصنمر، مکح، دبعارلنمح نب ایب یلیل، دبعاہلل نب میکع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن ایبؿ ای ہک روسؽ رکمی یلص 

 

دمحم نب دقامة



 

 

  اھکؽ ای ےٹھپ ےس۔اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ گووگں وک رحتری رفامای مت گوگ ہن عفن ااھٹ رمدار یک

، رجری، وصنمر، مکح، دبعارلنمح نب ایب یلیل، دبعاہلل نب میکع :  رافی

 

 دمحم نب دقامة

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

  

ئر ہ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب
ی

 

ت
ع

 رفع افر 

 دابتغ دی اجےئ؟ رمدار یک اھکؽ سک زیچ ےس

     553    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلي ب٩ ححز، َشیک، ہَل٢ وزا٪، ًبساهَّلل ب٩ ًٜی٥ :  راوی

تَ  َٛ ا٢َ  َٗ َِٜی٥ٕ  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ًُ  ٩ًَِ أ٪  َِٟوزَّ ٩ًَِ صََٔل٢ٕ ا یْک  ث٨ََا ََشٔ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَلٔيُّ ب٩ُِ حُِحز ٠َِیطٔ أَِخبََر٧َا  ًَ َّي اهَّللُ  َب َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أََػحُّ  ا٢َ أَبُو  َٗ ًََؼٕب  ٤َِِٟیَتةٔ بٔإَٔصإب َو َا  وا ٩ِ٣ٔ ا ٌُ ٔٔ ٔلَي ُجَضِی٨ََة أَِ٪  َا َت٨َِت ٥َ إ ٔ َوَس٠َّ َِٟبأب فٔي ُج٠ُوز  ٣َا فٔي صََذا ا

 ًَ ِ  َحٔسیُث اٟزُّصِزٔیِّ  َِ ٤َِِٟیَتةٔ إَٔذا زُبٔ ٥٠ًَُِ ا الَي أَ ٌَ ٩ًَِ ٣َِی٤ُو٧ََة َواهَّللُ َت ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَِبٔس اهَّللٔ   ٩ِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ 

یلع نب رجح، رشکی، الہؽ فزاؿ، دبعاہلل نب میکع ےن رفامای روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہلیبق ہنیہج ےک رضحات وک رحتری 

 ای ےٹھپ ےس عفن ہن احلص رکف۔ رفامای ہک مت گوگ رمدہ یک اھکؽ

 یلع نب رجح، رشکی، الہؽ فزاؿ، دبعاہلل نب میکع :  رافی

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

  

 رمدار یک اھکؽ ےس دابتغ ےک دعب عفن احلص رکان

ئر ہ ےس قلعتم ااحدثی ابم :   ابب
ی

 

ت
ع

 رہکرفع افر 

 رمدار یک اھکؽ ےس دابتغ ےک دعب عفن احلص رکان

     554    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، برش ب٩ ٤ًز، ٣اٟک و حارث ب٩ ٣شٜین، اب٩ ٗاس٥، ٣اٟک، یزیس ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ٗشیم، ٣ح٤س  :  راوی

 ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ثوبا٪، ًائظہ ػسش٘ہ

 َ ٜٔیٕن أَِخب َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ث٨ََا ٣َأْٟک ح َوا ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا برِٔشُ ب٩ُِ ٤ًََُز  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٍُ َر٧َا إِٔسَح ٠َِیطٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ِٔقَ

 ًَ َُٗشِیٕم  ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ یَزٔیَس ب٩ِٔ  ثَىٔي ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ طٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ٩ًَِ أ٣ُِّ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ثَِوبَاَ٪  ًَ ٔس ب٩ِٔ  ٩ِ ٣َُح٤َّ



 

 

٤َِِٟیَتٔة إَٔذا زُ  ٔ ا ٍَ بُٔح٠ُوز ٥َ أ٣َََز أَِ٪ ُشِشَت٤َِت ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ًَائَٔظَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل  ٩ًَِ  ِ َِ  بٔ

ئ،، دمحم نب دبعارلنمح نب وثابؿ، ااحسؼ نب اربامیہ، رشب نب رمع، امکل ف احرث نب نیکسم، انب اق شت
ق
مس، امکل، زیدی نب دبعاہلل نب 

اہم، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رمدار یک اھکؽ ےس عفن احلص رکےن اک مکح رفامای ہک 

 سج فتق اس رپ دابتغ وہ اجےئ۔

ئ،، دمحم نب دبعارلنمح نب اقحس نب اربامیہ، رشب نب رمع، امکل ف احر :  رافی شت
ق
ث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، زیدی نب دبعاہلل نب 

 وثابؿ، اعہشئ دصہقی

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

  

 دردنفں یک اھکگوں ےس عفن احلص رکےن یک امم تعن

ئر ہ ےس قلعتم :   ابب
ی

 

ت
ع

  ااحدثی ابمرہکرفع افر 

 دردنفں یک اھکگوں ےس عفن احلص رکےن یک امم تعن

     555    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیساهَّلل ب٩ سٌیس، یحٌي، اب٩ ابورعوبة، ٗتازة، ابو٠٣یح :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي  ٩ًَِ َیِحٌَي  ٌٔیٕس  ٠ًََِیطٔ أَِخبََر٧َا ًُبَِیُس اهَّللٔ ب٩ُِ َس َّي اهَّللُ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٠٤َِٟٔیٔح  ٩ًَِ أَبٔي ا َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ وبََة  رَعُ

 َٔ َبا ٔ اٟشِّ ٩ًَِ ُج٠ُوز ٥َ ٧ََهي   َوَس٠َّ

، اتقدة، اوبحیلم ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ فادل ےس ہک  آرضحنت یلص اہلل ہیلع

 

ة
ب 
فآہل فملس  دیبع اہلل نب دیعس، ییحی، انب اوبرعف

 ےن دردنفں یک اھکگوں )ےک اامعتسؽ( ےس عنم رفامای

، اتقدة، اوبحیلم :  رافی

 

ة
ب 
 دیبعاہلل نب دیعس، ییحی، انب اوبرعف

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

  

ئر ہ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب
ی

 

ت
ع

 رفع افر 

 فں یک اھکگوں ےس عفن احلص رکےن یک امم تعندردن

     556    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪، ب٘یة، بحیر، خاٟس ب٩ ٣ٌسا٪، ٣٘سا٦ ب٩ ٣ٌس یَکب :  راوی

 ٔ ٩ًَِ َخاٟ  ٕ ٩ًَِ بَٔحیر ُة  ث٨ََا َب٘ٔیَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪  ا٢َ ٧ََهي أَِخبََرنٔي  َٗ َب  ٔسیََکٔ ٌِ َسا٦ٔ ب٩ِٔ ٣َ ِ٘ ٔ٤ِٟ ٩ًَِ ا َساَ٪  ٌِ ٔس ب٩ِٔ ٣َ



 

 

ٔ ا٤ُُّ٨ٟورٔ  َصٔب َو٣ََیاثٔز ٔ َواٟذَّ یز ََِٟحٔ ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

، ریحب، اخدل نب دعماؿ، دقماؾ نب دعم رکیب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص

 

 قتئة
 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رمشی افر رمعف نب امثعؿ، ی

 اجومں )وھچبان انبےن( ےس ینعی ےتیچ یک اھکؽ ےک اامعتسؽ ےس عنم رفامای ےہ۔ وسےن افر ےتیچ ےک ہار

، ریحب، اخدل نب دعماؿ، دقماؾ نب دعم رکیب :  رافی

 

 قتئة
 رمعف نب امثعؿ، ی

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

  

ئر ہ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب
ی

 

ت
ع

 رفع افر 

 دردنفں یک اھکگوں ےس عفن احلص رکےن یک امم تعن

     557    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪، ب٘یة، بحیر، خاٟس :  راوی

 َٗ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪  َٟطُ أَِخبََر٧َا  ا٢َ  َ٘ َٓ اؤیََة  ٌَ ًَلَي ٣ُ ٔسیََکَٔب  ٌِ َسا٦ُ ب٩ُِ ٣َ ِ٘ ٔ٤ِٟ َس ا َٓ ا٢َ َو َٗ ٩ًَِ َخأٟٕس   ٕ ٩ًَِ بَٔحیر ُة  ث٨ََا َب٘ٔیَّ  ا٢َ َحسَّ

بَ  ٔ اٟشِّ ٩ًَِ ُٟبُؤض ُج٠ُوز ٥َ ٧ََهي  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٥ُ٠َ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ َٔ أَِنُظُسَ  بٔاهَّللٔ َص١ِ َت ٥ِ ا ٌَ ا٢َ َن َٗ ٠َِیَضا  ًَ ؤب  ُٛ  َواٟزُّ

، ریحب، اخدل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دقماؾ نب دعم رکیب رضحت اعمفہی یک دختم ںیم احرض وہےئ افر 

 

 قتئة
رمعف نب امثعؿ، ی

ںیل ےننہپ افر رعض ای ںیم مت وک مسق داتی وہں دخافدن دقفس یک مت وک ملع ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دردنفں یک اھک

 اؿ رپ وساری رک ےن ےس عنم رفامای ےہ اوہنں ےن رفامای   اہں )ولعمؾ ےہ(۔

، ریحب، اخدل :  رافی

 

 قتئة
 رمعف نب امثعؿ، ی

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

  

 رمدار یک رچیب ےس عفن احلص رکےن یک اممتعن

ئر ہ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   باب
ی

 

ت
ع

 رفع افر 

 رمدار یک رچیب ےس عفن احلص رکےن یک اممتعن

     558    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، یزیس ب٩ ابي حبیب، ًلاء ب٩ ابي رباح، جابز ب٩ ًبساهَّلل :  راوی

ث٨ََ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٍَ َر أَِخبََر٧َا  َُّط َس٤ٔ ِبٔس اهَّللٔ أ٧َ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ًََلأئ ب٩ِٔ أَبٔي َربَإح   ٩ًَِ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔي َحبٔیٕب  ُسو٢َ ا ا٠َِّٟیُث 



 

 

َُٟط رَحَّ  ًَزَّ َوَج١َّ َوَرُسو و٢ُ إٔ٪َّ اهَّللَ  ُ٘ َة َش
ِتٔح َوصَُو ب٤ََّٜٔ َٔ ِٟ ًَا٦َ ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ٔ اهَّللٔ َػل ِٟد٨ِٔزٔیز ٤َِِٟیَتٔة َوا ٔ َوا َِٟد٤ِز ٍَ ا ٦َ بَِی

ص٩َُ بَٔضا ٩ُُٔ َویُسَّ َُّط یُِللَي بَٔضا اٟشُّ إ٧ٔ َٓ ٤َِِٟیَتٔة  ٘ٔی١َ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ أََرأَیَِ  ُطُحو٦َ ا َٓ ُِٟح٠ُوزُ َوَشِشَتِؼبُٔح بَٔضا ا٨َّٟاُض  َواِْلَِػ٨َا٦ٔ  ا

ا٢َ َرُس  َ٘ َٓ ا٦ْ  ا٢َ  َا صَُو رَحَ َ٘ ا رَحَّ َٓ َّ٤َٟ ًَزَّ َوَج١َّ  َِٟیُضوَز إٔ٪َّ اهَّلَل  اَت١َ اهَّللُ ا َٗ ٥َ ٨ًَِٔس َذَٟٔک  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٠َِیض٥ِٔ و٢ُ اهَّللٔ َػل ًَ  ٦َ

َٓأَل٠َُوا ث٨َ٤ََطُ  ٠ُوُظ ث٥َُّ بَاًُوُظ  ُحو٦َ َج٤َّ  اٟظُّ

اہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اوہنں ہبیتق، ثیل، زیدی نب ایب بیبح، اطعء نب ایب رابح، اجرب نب دبع

ےن ہک  ہک سج اسؽ ہکم رکمہم حتف وہا افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس فتق ہکم رکمہم ںیم ےھت )ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

فتخ رکےن افر رخدیےن ےس۔ اس رپ گووگں ےن رعض ای رفامای( دخافدن دقفس ےن رحاؾ رفامای ےہ رشاب رمدار وسر افر وتبں وک رف

ر رات ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رمدار یک رچیب وت اامعتسؽ وہیت ےہ افر اس وک ویتشکں رپ اگلےت ںیہ افر اھکگوں رپ ےتلم ںیہ اف

اراشد رفامای دخافدن دقفس وہید وک ابتہ افر ربابد رک ںیم رفینش رکےت ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیہن فہ رحاؾ ےہ رھپ 

 دے سج فتق دخافدن دقفس ےن اؿ رپ رچیب رحاؾ رفام دی وت اس وک )ےلہپ وت( الگای رھپ اس وک رففتخ ای افر اس یک تمیق اگلیئ۔

 ہبیتق، ثیل، زیدی نب ایب بیبح، اطعء نب ایب رابح، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 رحاؾ ےش ےس افدئہ احلص رکےن یک اممتعن ےس قلعتم دحثی

ئر ہ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب
ی

 

ت
ع

 رفع افر 

 رحاؾ ےش ےس افدئہ احلص رکےن یک اممتعن ےس قلعتم دحثی

     559    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، سٔیا٪، ٤ًزو، كاؤض، اب٩ ًباض :  راوی

 ٔ ا٢َ أُب٠ِ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ كَاُوٕض  ٤ًَِزٕو   ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ُس َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ا٢َ أَِخبََر٧َا إِٔسَح َٗ ََ َخ٤ِّزا  َّ ٤ًَُزُ أَ٪َّ َس٤َُزَة بَا

اَت١َ  َِٟیُضوَز رُحِّ َٗ اَت١َ اهَّللُ ا َٗ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٥ِ٠َ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ٥ِ َش َٟ ٠ُوصَا اهَّللُ َس٤َُزَة أَ ََٓح٤َّ ُحو٦ُ  ٠َِیض٥ِٔ اٟظُّ ًَ   ِ٣َ

ىٔي أََذابُوَصا ٌِ َیاُ٪ َش ِٔ ا٢َ ُس َٗ 

تی ےہ ہک رضحت رمع وک االطع  یل ہک رضحت رمسہ ےن رشاب یک ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، رمعف، ساؤس، انب ابعس ےس رفا

رففتخ یک اوہنں ےن رفامای دخافدن دقفس رمسہ وک ابتہ رک دے اؿ وک ولعمؾ ںیہن ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 



 

 

 اس وک الگای )افر اس اک لیت رففتخ ای(۔رفامای ہک دخافدن دقفس وہیدویں وک ابتہ رک دے سج فتق اؿ رپ رچیب رحاؾ وہیئ وت )ےلہپ( 

 اقحس نب اربامیہ، ایفسؿ، رمعف، ساؤس، انب ابعس :  رافی

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

  

 ارگ وچاہ یھگ ںیم رگ اجےئ وت ای رکان رضفری ےہ؟

ئر ہ ےس قلعتم :   ابب
ی

 

ت
ع

  ااحدثی ابمرہکرفع افر 

 ارگ وچاہ یھگ ںیم رگ اجےئ وت ای رکان رضفری ےہ؟

     560    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، سٔیا٪، زہزی، ًبیساهَّلل ب٩ ًبساهَّلل، اب٩ ًباض، ٣ی٤و٧ہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ اٟزُّصِز َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ِ  فٔي أَِخبََر٧َا  ٌَ َٗ أَِرّة َو َٓ ٩ًَِ ٣َِی٤ُو٧ََة أَ٪َّ  ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَِبسٔ اهَّللٔ  ٩ًَِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  یِّ 

ََٟضا َول٠ُُوظُ  وَصا َو٣َا َحِو ُ٘ ِٟ ا٢َ أَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َُٓشئ١َٔ ا٨َّٟٔييُّ َػل ٤َاَتِ   َٓ  َس٩ٕ٤ِ 

نب دبع اہلل، انب ابعس، ومیمہن ےس رفاتی ےہ ہک اکی وچاہ یھگ ںیم رگ ایگ وت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع  ہبیتق، ایفسؿ، زرہی، دیبع اہلل

فآہل فملس ےس اس ابرے ںیم درایتف ای ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت گوگ وچےہ وک )یھگ ےک ادنر ےس( اکنؽ دف افر 

 ابیق یھگ اھکگو۔

 ؿ، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل، انب ابعس، ومیمہنہبیتق، ایفس :  رافی

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

  

ئر ہ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب
ی

 

ت
ع

 رفع افر 

 ارگ وچاہ یھگ ںیم رگ اجےئ وت ای رکان رضفری ےہ؟

     561    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، سٔیا٪، زہزی، ًبیساهَّلل ب٩ ًبساهَّلل، اب٩ ًباض، ٣ی٤و٧ہ :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ًَِبٔس اهَّللٔ ا٨َِّٟیَشابُورٔیُّ  ُس ب٩ُِ َیِحٌَي ب٩ِٔ  ِوَرئيُّ َو٣َُح٤َّ
وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ اٟسَّ ُ٘ ٌِ ٩ًَِ ٣َأٟٕک أَِخبََر٧َا َش ٩ًَِ ِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ 

 ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ٣َِی٤ُو٧ََة أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَِبٔس اهَّللٔ  ٩ًَِ ًُبَِیسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ  ِ  فٔي اٟزُّصِزٔیِّ  ٌَ َٗ أَِرةٕ َو َٓ  ٩ًَِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُسئ١َٔ 

وظُ  ُ٘ ِٟ َ أ َٓ ََٟضا  ا٢َ ُخُذوَصا َو٣َا َحِو َ٘ َٓ  َس٩ٕ٤ِ َجا٣ٕٔس 



 

 

،دفریق، دمحم نب ٰییحی نب دبعاہلل، اسینوبری، دبعارلنمح ، امکل، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل، انب ابعس، ومیمہن ےس وقعیب نب اربامیہ

رفاتی ےہ ہک اکی وچاہ یھگ ںیم رگ ایگ وت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس ابرے ںیم درایتف ای ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع 

گوگ وچےہ وک )یھگ ےک ادنر ےس( اکنؽ دف افر ابیق یھگ اھکگو۔ ہک یھگ امج وہا اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  فآہل فملس ےن رفامای مت

 رفامای ہک وچاہ افر  و اس ےک ہارفں رطػ یھگ ےہ اس وک اکنؽ رک کنیھپ دف۔

 ہبیتق، ایفسؿ، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل، انب ابعس، ومیمہن :  رافی

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

  

ئر ہ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب
ی

 

ت
ع

 رفع افر 

 ارگ وچاہ یھگ ںیم رگ اجےئ وت ای رکان رضفری ےہ؟

     562    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ززاٚ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ بوذویہ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ًبیساهَّلل ب٩ ًبساهَّلل، اب٩ ًباض، ٣ی٤و٧ہخظیع ب٩ ارص٦، ًبساٟ :  راوی

ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ بُوذَُویِطٔ  ًَ ا٢َ أَِخبََرنٔي  َٗ  ٔٚ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٦َ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَِخبََر٧َا ُخَظِیُع ب٩ُِ أرَِصَ ُظ  ٤َّزا َذََکَ ٌِ أَ٪َّ ٣َ

َّطُ ٩ًَِ ًُبَیِ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ًَِ ٣َِی٤ُو٧ََة  ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَِبسٔ اهَّللٔ  ٍُ فٔي  ٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  َ٘ أَِرةٔ َت َٔ ِٟ ٩ًَِ ا ُسئ١َٔ 

َََٓل  ا  ٌّ ٔ ََٟضا َوإِٔ٪ لَاَ٪ ٣َائ وَصا َو٣َا َحِو ُ٘ ِٟ
َ أ َٓ ا٢َ إِٔ٪ لَاَ٪ َجا٣ّٔسا  َ٘ َٓ  ٩ٔ٤ِ بُوظُ اٟشَّ  َترِقَ

شیشخ نب ارصؾ، دبعارلزاؼ، دبعارلنمح نب وبذفہی، رمعم، زرہی، دیبع اہلل نب دبع اہلل، انب ابعس، ومیمہن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

وت اس ےک  رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ یھگ امج وہا ےہ وت وچاہ افر اس ےک اپس اک یھگ اکنؽ رک کنیھپ دف افر ارگ فہ یھگ التپ ےہ

 زندکی تم اج )ینعی امتؾ یھگ رخاب وہایگ(۔

 شیشخ نب ارصؾ، دبعارلزاؼ، دبعارلنمح نب وبذفہی، رمعم، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل، انب ابعس، ومیمہن :  رافی

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

  

ئر ہ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہکرفع ا :   ابب
ی

 

ت
ع

 فر 

 ارگ وچاہ یھگ ںیم رگ اجےئ وت ای رکان رضفری ےہ؟

     563    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

س٤٠ہ ب٩ اح٤س ب٩ س٠ی٥ ب٩ ًث٤ا٪ ٓوزی، جسی اٟدلاب، ٣ح٤س ب٩ ح٤یر، ثاب  ب٩ ًحَل٪، سٌیس ب٩ جبیر، اب٩  :  راوی

 ًباض

ث٨ََا ٣ُحَ أَِخبَرَ  ا٢َ َحسَّ َٗ اُب  َِٟدلَّ ی ا ث٨ََا َجسِّ ا٢َ َحسَّ َٗ ِوزٔیُّ  َٔ ِٟ ا٢َ ٧َا َس٤َ٠َُة ب٩ُِ أَِح٤ََس ب٩ِٔ ُس٠َِی٥ٔ ب٩ِٔ ًُِث٤َاَ٪ ا َٗ ُس ب٩ُِ ح٤ِٔیََر  َّ٤



 

 

ًَبَّإض  ُ  اب٩َِ  ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ٕ َش ٌٔیَس ب٩َِ ُجَبیِر ُ  َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَِحََلَ٪  ث٨ََا ثَابُٔث ب٩ُِ  ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّي اهَّللُ  و٢ُ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ُ٘ َش

وا بٔإَٔصابَٔضا ٌُ َٔ ِو ا٧َِت َٟ اةٔ  ٔ اٟظَّ ًَلَي أَص١ِٔ َصٔذظ ا٢َ ٣َا لَاَ٪  َ٘ َٓ َتٕة  ٕ ٣َیِّ ٨ِز ٌَ ٥َ ٣َزَّ بٔ  َوَس٠َّ

انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک فہ  ہملس نب ادمح نب میلس نب امثعؿ وفزی، دجی ااطخلب، دمحم نب ریمح، اثتب نب الجعؿ، دیعس نب ریبج،

رفامےت ےھت ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اکی رمدار رکبی ےک اپس ےس زگر وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

 ےت(۔اکش اس رکبی ےک امکل اس یک اھکؽ ا ار ےتیل رھپ اس ےس عفن احلص رکےت )ینعی اس یک اھکؽ وک دابتغ دے رک عفن ااھٹ

 ہملس نب ادمح نب میلس نب امثعؿ وفزی، دجی ااطخلب، دمحم نب ریمح، اثتب نب الجعؿ، دیعس نب ریبج، انب ابعس :  رافی

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

  

 ارگ یھکم ربنت ںیم رگ اجےئ؟

ئر ہ ےس قلعتم :   ابب
ی

 

ت
ع

  ااحدثی ابمرہکرفع افر 

 ارگ یھکم ربنت ںیم رگ اجےئ؟

     564    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلي، یحٌي، اب٩ ابو ذئب، سٌیس ب٩ خاٟس، ابوس٤٠ہ، ابوسٌیس خسری :  راوی

ث٨ََ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا یَِحٌَي  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ٩ًَِ أَبٔي أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ أَبٔي َس٤َ٠ََة  ٌٔیُس ب٩ُِ َخأٟٕس  ثَىٔي َس ا٢َ َحسَّ َٗ ا اب٩ُِ أَبٔي ذٔئِٕب 

 َٓ  ٥ِ ُٛ بَاُب فٔي إ٧َٔأئ أََحٔس ٍَ اٟذُّ َٗ ا٢َ إَٔذا َو َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا ٠ِطُ َس ُ٘  ٠َِی٤ِ

ذبئ، دیعس نب اخدل، اوبہملس، اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  رمعف نب یلع، ییحی، انب اوب

اراشد رفامای سج فتق اہمترے ںیم ےس یسک ےک ربنت ںیم یھکم رگ اجےئ وت اس وک ایھچ رطح ےس اس ںیم رغؼ رک دے )ویکہکن یھکم 

 (۔ہک اکی ابزف ںیم  اف ےہ اسیج ہک دفرسی دحثی ںیم ےہ

 رمعف نب یلع، ییحی، انب اوب ذبئ، دیعس نب اخدل، اوبہملس، اوبدیعس دخری :  رافی

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

  

وں ےس قلعتم : ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب



 

 

 اکشر افر ذحب رکےن ےک فتق مسب اہلل انہک

وں ےس قلعتماکشر افر ذ :   ابب
ئ
 

 ب

 اکشر افر ذحب رکےن ےک فتق مسب اہلل انہک

     565    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ا٣ا٦ ابو ًبساٟزح٩٤ نشائي، سویس ب٩ نص، ًبساهَّلل ب٩ ٣بار ، ًاػ٥، طٌيي، ًسی ب٩ حات٥ :  راوی

ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا٨َّٟ  ًَ ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ أَِخبََر٧َا اِِل٣َٔا٦ُ أَبُو  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ٩ًَِ ُسَویِٔس ب٩ِٔ َنِصٕ   ٍُ ٠َِیطٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  َشائٔيُّ ب٤ِٔٔصَ ِٔقَ

٠َِیطٔ  ًَ َّي اهَّللُ  َُّط َسأ٢ََ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَٔسیِّ ب٩ِٔ َحات٥ٕٔ أ٧َ  ٩ًَِ ٔييِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ًَأػ٥ٕ   ٩ًَِ ٤َُِٟباَرٔ   ًَ ا  ٥َ ا٢َ إَٔذا َوَس٠َّ َ٘ َٓ ِیٔس  ٩ِ اٟؼَّ

 َ٠ًَ َٓاذِبَِح َواذَُِکِ اِس٥َ اهَّللٔ  ُت١ِ  ِ٘ ٥ِ َش َٟ َتُط  ِٛ إِٔ٪ أَِزَر َٓ ٠َِیطٔ  ًَ َٓاذَُِکِ اِس٥َ اهَّللٔ  ٥ِ أَِرَس٠َِ  ل٠ََِبَک  َٟ َت١َ َو َٗ ِس  َٗ َتُط  ِٛ ِیطٔ َوإِٔ٪ أَِزَر

إِٔ٪ َوَجِسَتطُ  َٓ ٠ًََِیَک  َُٜط  ِس أ٣ََِش َ٘ َٓ َٓک١ُِ  َم ل٠َِبَُک  َیأِل١ُِ  َٟ ِٔٔشطٔ َوإِٔ٪ َخا ًَلَي َن ٤ََّا أ٣ََِشَک  إ٧ٔ َٓ ٥ِ ٨ِ٣ٔطُ َطِیّئا  ٌَ ََل َتِل َٓ ِس أَل١ََ ٨ِ٣ُٔط  َٗ

َت١َ  َٗ ََّک  َا َتِسرٔی أَیَُّضا  إ٧ٔ َٓ ََل َتأِل١ُِ ٨ِ٣ُٔط َطِیّئا  َٓ ٥ِ٠َ َیأِل٩َ٠ُِ  َٓ َت٩َ٠ِ  َ٘ َٓ بّا   ّلَٔکَ

اہلل نب ابمرک، اعمص، یبعش، دعی نب احمت ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رفامای روسؽ اامؾ اوب دبعارلنمح اسنیئ، وسدی نب رصن، دبع

ر رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اکشر ےس قلعتم درایتف ای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج فتق مت اےنپ ےتک وک اکش

ِ وہک رھپ ارگ مت اس اکشر 
َ
ِ اّلّ
ْ
 

ِ ہہک رک افر ارگ اکشر وک اتک امر دے نکیل اس ںیم ہن  وک زدنہ اپؤ وت مت اس وک ذحب رک دفرپ وھچڑ دف وت ِسب
َ
ِ اّلّ
ْ
 

ِِسب

اھک ےل وت مت تم اھکؤ ویکہکن اس ےن اےنپ  اھکےئ وت مت اس وک اھکگو اس ےیل ہک اس ےن ڑکپا اہمترے فاےطس ارگ فہ اتک اس ںیم ےس

ےئگ( افر دفرسے ہی ہک فہ اتک ولعمؾ وہا ہک دساھای وہا ںیہن ےہ رھپ اس اک اکشر سک فاےطس ڑکپا ےہ )افر بج مت اس ںیم ےس اھکؤ 

ِ ہہک رک ںیہن وھچڑا 
َ
ِ اّلّ
ْ
 

رطح ےس درتس وہاگ افر ارگ اہمترے ےتک ےک اسھت فہ ےتک یھب رشکی وہ ےئگ )نج وک اؿ ےک اموکلں ےن ِسب

 ہکن اس اک ملع ںیہن ےہ ہک وکؿ ےس ےتک ےن اس وک امرا؟الثم رشمنیک ف افکر ےک ےتک ےھت( وت اکشر ںیم ےس ہن اھکؤ ویک

 اامؾ اوب دبعارلنمح اسنیئ، وسدی نب رصن، دبعاہلل نب ابمرک، اعمص، یبعش، دعی نب احمت :  رافی

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

  

 ایگ وہ اس زیچ وک اھکےن یک اممتعنسج رپ اہلل اک انؾ ہن ایل 

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 سج رپ اہلل اک انؾ ہن ایل ایگ وہ اس زیچ وک اھکےن یک اممتعن



 

 

     566    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس ب٩ نص، ًبساهَّلل، زَکیا، طٌيي، ًسی ب٩ حات٥ :  راوی

ُِٟ  َر أَِخبََر٧َا ُسوَ  َ ا٢َ َسأ َٗ ًَسٔیِّ ب٩ِٔ َحات٥ٕٔ   ٩ًَِ ٔييِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ یَّا  ٩ًَِ َزََکٔ ًَِبُس اهَّللٔ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َّي اهَّللُ یُِس ب٩ُِ َنِصٕ  ُسو٢َ اهَّللٔ َػل

 ٌَ َٓک١ُِ َو٣َا أََػِبَ  بٔ ظٔ  ا٢َ ٣َا أََػِبَ  بَٔحسِّ َ٘ َٓ َزأق  ٌِ ٔ٤ِٟ ٩ًَِ َػِیٔس ا  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ا٢َ ًَ َ٘ َٓ ِٟک٠َِٔب  ٩ًَِ ا ُِٟتطُ  َ ُضَو َوٗٔیْذ َوَسأ َٓ زِٔؿطٔ 

ٍَ ل٠َِبَٔک ل٠َِْب آَخُ  إٔ٪َّ أَِخَذُظ َذلَاتُُط َوإِٔ٪ لَاَ٪ ٣َ َٓ َٓک١ُِ  ٥َِٟ َیأِل١ُِ  أََخَذ َو َٓ ُط إَٔذا أَِرَس٠َِ  ل٠ََِبَک  ٌَ ََٓدٔظیَ  أَِ٪ یَُٜوَ٪ أََخَذ ٣َ

 ٔ ََّک إ إ٧ٔ َٓ ََل َتأِل١ُِ  َٓ َت١َ  َ٘ َٓ ٔ َُیِرٔظ ًَلَي  ٥ِ ُتَش٥ِّ  َٟ ًَلَي ل٠َِبَٔک َو ِیَ   ٤ََّا َس٤َّ ٧ 

وسدی نب رصن، دبع اہلل، زرکای، یبعش، دعی نب احمت ےن اہک ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ای ہک رعماض 

ہ گل اجےئ وت مت اس وک اھکگو افر ارگ آڑی ڑکلی ڑپی ےہ وت فہ ےک اکشر ےس قلعتم وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ اجونر رپ ف

وموقذہ ےہ )سج وک رقآؿ رکمی ںیم رحاؾ رقار دای ایگ ےہ( رھپ ںیم ےن ےتک ےک اکشر ےس قلعتم درایتف ای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فہ ہن اھکےئ وت مت اس وک اھکگو ویکہکن اس اک ڑکپ انیل فہ فملس ےن رفامای سج فتق مت اانپ اتک وھچڑ دف افر فہ اکشر وک ڑکپ ےل نکیل اس ںیم ےس

 یہ وگای اکشر اک ذحب رکان ےہ افر  و اہمترے ےتک ےک اسھت افر ےتک وہں رھپ مت وک ڈر وہ ہک اشدی فہ دفرسے ےتک ےن یھب ڑکپ ایل وہ وت مت

ِ ڑپیھ یھت ہن ہک دفرس
َ
ِ اّلّ
ْ
 

 ے وتکں رپ۔اس وک ہن اھکؤ ویکہکن مت ےن اےنپ ےتک رپ ِسب

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، زرکای، یبعش، دعی نب احمت :  رافی

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

  

 دسےھ وہےئ ےتک ےس اکشر

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 دسےھ وہےئ ےتک ےس اکشر

     567    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، ابوًبساٟؼ٤س، ًبساٌٟزیز ب٩ ًبساٟؼ٤س، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، ہ٤ا٦ ب٩ حارث، ًسی ب٩ حات٥ :  راوی

ًَِبسٔ اٟؼَّ  ٔ ب٩ُِ  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ٤َٔس  ًَِبسٔ اٟؼَّ ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ ث٨ََا ٨ِ٣َُؼوْر  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َٔس 

 َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َُّط َسأ٢ََ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَٔسیِّ ب٩ِٔ َحات٥ٕٔ أ٧َ  ٩ًَِ َِٟحارٔٔث  ا٦ٔ ب٩ِٔ ا ٥ََّ٠ ٩ًَِ َص٤َّ ٌَ ٤ُِٟ ِٟک٠ََِب ا ا٢َ أُِرٔس١ُ ا

ِٟک٠ََِب  ا٢َ إَٔذا أَِرَس٠َِ  ا َ٘ َٓ َیأُِخُذ  ٠ُُِٗ  أَِرمٔي  َٓ َت١َ  َٗ ا٢َ َوإِٔ٪  َٗ َت١َ  َٗ ٠ُُِٗ  َوإِٔ٪  َٓک١ُِ  أََخَذ  َٓ ٠َِیطٔ  ًَ َت اِس٥َ اهَّللٔ  ٥َ َوَذََکِ
َّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ا



 

 

ََل َتأِل١ُِ  َٓ زِٔؿطٔ  ٌَ َٓک١ُِ َوإَٔذا أََػاَب بٔ  ٔ ظ ا٢َ إَٔذا أََػاَب بَٔحسِّ َٗ َزأق  ٌِ ٔ٤ِٟ  بٔا

نب دبعادمصل، وصنمر، اربامیہ، امہؾ نب احرث، دعی نب احمت ےن ایبؿ ای ہک ںیم ےن اامسلیع نب دوعسد، اوبدبعادمصل، دبعازعلزی 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل  روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ای ہک ںیم اکشری اتک وھچڑ ا وہں رھپ فہ اجونر ڑکپ اتیل ےہ۔

انؾ ےل رک وھچڑف رھپ فہ اجونر اس وک ڑکپ ےل وت مت اس وک اھک گو۔ ںیم ےن  فملس ےن رفامای سج فتق مت اکشری اتک )دساھای وہا( اہلل اک

 رعض ای ارگہچ فہ اکشر امر ڈاےل۔ رفامای اہں! ںیم ےن رعض ای ںیم رعماض )ریغب رپ اک ریت( اتکنیھپ وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ک گل اجےئ وت مت فہ اکشر اھکگو افر ارگ فہ ریت آڑا ےگل وت ہن اھک۔ےن رفامای ارگ مت بج اجونر وھچڑ دف افر اس ےک اہمترے ریت یک ون

 اامسلیع نب دوعسد، اوبدبعادمصل، دبعازعلزی نب دبعادمصل، وصنمر، اربامیہ، امہؾ نب احرث، دعی نب احمت :  رافی

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

  

  و اتک اکشری ںیہن ےہ اس ےک اکشر ےس قلعتم

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

  و اتک اکشری ںیہن ےہ اس ےک اکشر ےس قلعتم

     568    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ة ب٩ یزیس، ابوازریص، ث٠ٌبہ٣ح٤س ب٩ ًبیس ب٩ ٣ح٤س ٛوفي ٣حاربي، ًبساهَّلل ب٩ ٣بار ، حیوة ب٩ َشیح، ربیٌ :  راوی

٤َُِٟباَر  ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟحارٔبٔيُّ  ٕس اِلُٜوفٔيُّ ا ُس ب٩ُِ ًُبَِیٔس ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ُ  أَِخبََرنٔي ٣َُح٤َّ ٌِ َٗا٢َ َس٤ٔ یِٕح  ٩ًَِ َحِیَوَة ب٩ِٔ َُشَ   ٔ

و٢ُ أ٧ََِبأ٧ََا أَبُو إِٔزرٔیَص  ُ٘ َة ب٩َِ َیزٔیَس َش ٌَ َّا بٔأَِرٔق  َربٔی ٠ُُِٗ  یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ إ٧ٔ و٢ُ  ُ٘ ُِٟدَظىٔيَّ َش ٠ََبَة ا ٌِ ُ  أَبَا َث ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَائُٔذ اهَّللٔ 

ِؤس  َ٘ ا٢َ ٣َا أََػِبَ  بٔ َ٘ َٓ  ٥ٕ َّ٠ ٌَ َِٟیَص ب٤ُٔ َّٟٔذی  ٥ٔ َوبٔک٠َِٔيي ا َّ٠ ٌَ ٤ُ ِٟ ِؤسي َوأَٔػیُس بٔک٠َِٔيي ا َ٘ َٓاذَُِکِ اِس َػِیٕس أَٔػیُس بٔ ٠ًََِیطٔ َک  ٥َ اهَّللٔ 

 َّ٠ ٌَ َِٟیَص ب٤ُٔ َّٟٔذی  َٓاذَُِکِ اِس٥َ اهَّللٔ َول١ُِ َو٣َا أََػِبَ  بٔک٠َِبَٔک ا  ٥ٔ
َّ٠ ٌَ ٤ُِٟ َٓک١ُِ َول١ُِ َو٣َا أََػِبَ  بٔک٠َِبَٔک ا َ  َذلَاَتُط  ِٛ أَِزَر َٓ  ٥ٕ 

 نب زی

 

ئعة  ی
دی، اوبادرسی،  ہبلع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن دمحم نب دیبع نب دمحم وکیف احمریب، دبعاہلل نب ابمرک، ویحة نب رشحی، رب

رعض ای ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم اس  کل ںیم وہں ہک سج ہگج اکشر تہب اتلم ےہ وت ںیم ریت امکؿ ےس اکشر رک ا وہں 

 و ریت ےس امرے وت فہ اہلل اک انؾ  افر اکشری ےتک ےس افر اس ےتک ےس یھب  و اکشری ںیہن ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای

 ےل وت فہ یھب اھک افر  و اس ےتک ےس ڑکپے  و اکشری ںیہن ےہ رھپ زدنہ اہھت آےئ افر ذحب رکگو وت مت اھکؤ )افر ارگ فہ اجونر رمدہ احتل

 ںیم ےلم وت فہ رحاؾ ےہ(۔



 

 

 نب زیدی، اوبادرسی،  ہبلعدمحم نب دیبع نب دمحم وکیف احمریب، دبعاہلل نب ابمرک، ویحة نب رشحی :  رافی

 

ئعة  ی
 ، رب

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

  

 ارگ اتک اکشر وک لتق رک دے؟

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 ارگ اتک اکشر وک لتق رک دے؟

     569    سیثح                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ز٧بور ابوػاٟح ٣کي، ٓـی١ ب٩ ًیاق، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، ہ٤ا٦ ب٩ حارث، ًسی ب٩ حات٥ :  راوی

٩ًَِ إٔبِ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ِی١ُ ب٩ُِ ًَٔیإق  ـَ ث٨ََا ُٓ ا٢َ َحسَّ َٗ ِّيُّ  ٤َِٟک ُس ب٩ُِ ُز٧ِبُوٕر أَبُو َػأٟٕح ا ا٦ٔ بِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َص٤َّ َِٟحارٔٔث َزاصٔی٥َ  ٩ٔ ا

ا٢َ  َٗ َٓآل١ُُ  ًَلَيَّ  ُی٤ِٔش٩َِٜ  َٓ ٤ََة  َّ٠ ٌَ ٤ُِٟ بٔي ا ٠ُُِٗ  یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ أُِرٔس١ُ ّلَٔکَ ا٢َ  َٗ ًَٔسیِّ ب٩ِٔ َحات٥ٕٔ  ٤ََة ٩ًَِ  َّ٠ ٌَ ٤ُ ِٟ بََک ا  إَٔذا أَِرَس٠َِ  ّلَٔکَ

َت٩َ٠ِ  َٗ ا٢َ َوإِٔ٪  َٗ َت٩َ٠ِ  َٗ ٠ُُِٗ  َوإِٔ٪  َٓک١ُِ  ٠َِیَک  ًَ َزأق  َٓأ٣ََِش٩َِٜ  ٌِ ٔ٤ِٟ ٠ُُِٗ  أَِرمٔي بٔا ُض٩َّ ل٠َِْب ٩ِ٣ٔ ٔسَواص٩َُّ  ِٛ ٥ِ َشرِشَ َٟ ا٢َ ٣َا  َٗ

ََل َتأِل١ُِ  َٓ زِٔؿطٔ  ٌَ َٓک١ُِ َوإِٔ٪ أََػاَب بٔ  َٚ ا٢َ إِٔ٪ َخزَ َٗ  ُٚ ٔ َیِدز َٓ 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دمحم نب زوبنر اوباصحل یکم، لیضف نب ایعض، وصنمر، اربامیہ، امہؾ نب احرث، دعی نب احمت ےن رعض ای ای

فآہل فملس ںیم دساھےئ وہےئ وتکں وک اےنپ اکشر رپ وھچڑ ا وہں رھپ فہ ےتک اکشر ڑکپ ےتیل ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

ںیل؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل بج مت اکشری وتکں وک وھچڑ دف رھپ فہ اکشر ڑکپ ںیل وت مت فہ اھک گو۔ ںیم ےن رعض ای ارگ فہ اس اجونر وک امر ڈا

فملس ےن رفامای ارگہچ امر ڈاںیل نکیل ہی الزؾ ےہ ہک افر وکیئ اتک اؿ ےک اسھت رشکی ہن وہایگ وہ۔ ںیم ےن رعض ای ںیم رعماض )سج 

ر اھکگو افر یک رشتحی زگر یکچ ےہ( رھپ فہ )ونک ےس( سھگ اج ا ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ سھگ اجےئ وت فہ اکش

 ارگ فہ اکشر اک ا وہ ہک سج رپ رعماض رتاھچ ڑپے وت مت فہ اکشر ہن اھکؤ )فہ الحؽ ہن وہاگ (۔

 دمحم نب زوبنر اوباصحل یکم، لیضف نب ایعض، وصنمر، اربامیہ، امہؾ نب احرث، دعی نب احمت :  رافی

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

  

 ارگ اےنپ ےتک ےک اسھت دفرسا اتک اشلم وہ اجےئ  و مسب اہلل ہہک رک وھچڑا ایگ وہ

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 ارگ اےنپ ےتک ےک اسھت دفرسا اتک اشلم وہ اجےئ  و مسب اہلل ہہک رک وھچڑا ایگ وہ



 

 

     570    سیثح                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ یحٌي ب٩ حارث، اح٤س ب٩ ابوطٌیب، ٣وسٰي ب٩ اًین، ٤ٌ٣ز، ًاػ٥ ب٩ س٠امی٪، ًا٣ز طٌيي، ًسی ب٩ حات٥ :  راوی

ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ أَ  ا٢َ َحسَّ َٗ ِیٕب  ٌَ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ أَبٔي ُط ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحارٔٔث  ٤ًَِزُو ب٩ُِ َیِحٌَي ب٩ِٔ ا ًَ أَِخبََرنٔي  ًَأػ٥ٔ ًِیََن   ٩ًَِ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ِ ٣َ

٠َِیطٔ َو  ًَ َّي اهَّللُ  َُّط َسأ٢ََ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَٔسیِّ ب٩ِٔ َحات٥ٕٔ أ٧َ  ٩ًَِ ٔييِّ  ٌِ ٕ اٟظَّ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ  ٪َ ا٢َ إَٔذا ب٩ِٔ ُس٠َامِیَ َ٘ َٓ ِیٔس  ٩ًَِ اٟؼَّ  ٥َ َس٠َّ

 َٓ ٠َِیَضا  ًَ ٥ِ ُتَش٥ِّ  َٟ ََٟلِتطُ أَل٠ُِْب  َدا َٓ َت٠َطُ أَِرَس٠َِ  ل٠ََِبَک  َٗ ََّک  َا َتِسرٔی أَیََّضا  إ٧ٔ َٓ  ََل َتأِل١ُِ 

رمعف نب ییحی نب احرث، ادمح نب اوببیعش، ومٰیس نب انیع، رمعم، اعمص نب امیلسؿ، اعرم ایبعشل، دعی نب احمت ےن روسؽ رکمی یلص 

سج فتق مت )اکشر رپ( اانپ اتک وھچڑف رھپ اس  اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اکشر ےک قلعتم درایتف ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای

ےک اسھت دفرسے ےتک اشلم وہں اجںیئ  و ہک مسب اہلل ہہک رک ںیہن وھچڑے ےئگ ےھت وت مت فہ اکشر ہن اھکؤ ویکہکن ولعمؾ ںیہن ہک سک 

 ےتک ےن اس وک امرا۔

  امیلسؿ، اعرم یبعش، دعی نب احمترمعف نب ییحی نب احرث، ادمح نب اوببیعش، ومٰیس نب انیع، رمعم، اعمص نب :  رافی

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

  

 بج مت اےنپ ےتک ےک اسھت دفرسے ےتک وک اپ

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 بج مت اےنپ ےتک ےک اسھت دفرسے ےتک وک اپ

     571    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلي، یحٌي، زَکیا، اب٩ ابوزائس ة، ًا٣ز، ًسی ب٩ حات٥ :  راوی

ا٢َ َحسَّ  َٗ یَّا َوصَُو اب٩ُِ أَبٔي َزائَٔسَة  ث٨ََا َزََکٔ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا یَِحٌَي  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ًَٔسیِّ أَِخبََر٧َا   ٩ًَِ ًَا٣ْٔز  ا٢َ  ث٨ََا  َٗ ب٩ِٔ َحات٥ٕٔ 

َٓک١ُِ  ِیَ   ََٓش٤َّ ا٢َ إَٔذا أَِرَس٠َِ  ل٠ََِبَک  َ٘ َٓ ِٟک٠َِٔب  ٩ًَِ ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ُِٟ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َ ٍَ َسأ  َوإِٔ٪ َوَجِسَت ل٠َِّبا آَخَ ٣َ

٥َِٟ ُتَش٥ِّ  ًَلَي ل٠َِبَٔک َو ِیَ   ٤ََّا َس٤َّ إ٧ٔ َٓ ََل َتأِل١ُِ  َٓ ٔ  ل٠َِبَٔک  َُیِرٔظ  ًَلَي 

رمعف نب یلع، ییحی، زرکای، انب اوبزادئ ة، اعرم، دعی نب احمت ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ےتک 

اکشر اھکؤ( ےک اکشر ےس قلعتم درایتف ای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج فتق مت اانپ اتکمسب اہلل ہہک رک وھچڑف وت مت )فہ 

 افر ارگ مت دفرسا اتک اےنپ ےتک ےک اسھت اپؤ وت مت فہ اکشر وھچڑ دف ویکہکن مت ےن اےنپ ےتک رپ مسب اہلل یہک یھت ہن ہک دفرسے ےتک رپ۔



 

 

 رمعف نب یلع، ییحی، زرکای، انب اوبزادئ ة، اعرم، دعی نب احمت :  رافی

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

  

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 بج مت اےنپ ےتک ےک اسھت دفرسے ےتک وک اپ

     572    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٥اح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ح٥ٜ، ٣ح٤س، اب٩ جٌرف، طٌبہ، سٌیس ب٩ ٣ُسوٚ، طٌيي، ًسی ب٩ حات :  راوی

 ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ رَفٕ  ٌِ ْس َوصَُو اب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َٜٔ َِٟح ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ا ا٢َ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ  َٗ  ٕٚ و ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ٣َُِسُ ٩ًَِ َس َبُة 

٨ََٟا َجاّرا َوَزخٔیَّل َوَربٔی ًَٔسیِّ ب٩ِٔ َحات٥ٕٔ َولَاَ٪   ٩ًَِ ٔييُّ  ٌِ
ث٨ََا اٟظَّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َُّط َسأ٢ََ ا٨َّٟٔييَّ َػل ّلا بٔا٨َِّٟضَزی٩ِٔ أ٧َ

یِ  ٤ََّا َس٤َّ إ٧ٔ َٓ ا٢َ  َا َتأِل١ُِ  َٗ ِس أََخَذ  َا أَِزرٔی أَیَُّض٤َا أََخَذ  َٗ ٍَ ل٠َِٔيي ل٠َِّبا  أَٔجُس ٣َ َٓ ٔ أُِرٔس١ُ ل٠َِٔيي  َُیِر ًَلَي  ٥ِ ُتَش٥ِّ  َٟ ًَلَي ل٠َِبَٔک َو   َ ٔ  ظ

ادمح نب دبعاہلل نب مکح، دمحم، انب رفعج، ہبعش، دیعس نب رسمفؼ، یبعش، دعی نب احمت ےس رفاتی ےہ ہک رضحت یبعش ےن ایبؿ ای ہک 

وسؽ فہ امہرا ڑپفیس اھت افر مہ گووگں ےک اپس آ ا اج ا اھت افر اس ےن داین وک رہننی انیم رہش ںیم وھچڑ )رتک داین رک( راھک اھت۔ اس ےن ر

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ای ہک ںیم اےنپ ےتک وک اکشر رپ وھچڑ ا وہں رھپ اس ےک اسھت دفرسا اتک اپ ا وہں ھجم وک اس اک  رکمی

 ملع ںیہن ےہ ہک اس ےن اکشر وک ڑکپ ایل۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اس وک ہن اھکؤ اس ےیل ہک مت ےن وت مسب اہلل یہک یھت

 ےتک رپ ہن ہک دفرسے ےتک رپ۔ اےنپ

 ادمح نب دبعاہلل نب مکح، دمحم، انب رفعج، ہبعش، دیعس نب رسمفؼ، یبعش، دعی نب احمت :  رافی

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

  

 ادمح نب دبعاہلل نب مکح، دمحم، ہبعش، مکح، یبعش، دعی

وں ےس قلعتم :   باب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 ادمح نب دبعاہلل نب مکح، دمحم، ہبعش، مکح، یبعش، دعی

     573    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حرضت ًسی :  راوی

ا٢َ َحسَّ  َٗ ْس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َٜٔ َِٟح ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ٔييِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط



 

 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ِٔٔث١ٔ َذَٟٔک  َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل  ًَٔسٓیٕ 

 رضحت دعی ےس رفاتی ےہ  و ہک اسہقب رفاتی ےک اطمقب ےہ۔

 رضحت دعی :  رافی

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

  

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 ادمح نب دبعاہلل نب مکح، دمحم، ہبعش، مکح، یبعش، دعی

     574    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  ب٩ ابي سرف، ًا٣ز طٌيي، ًسی ب٩ حات٥س٠امی٪ ب٩ ًبیساهَّلل ب٩ ٤ًزو ُیَلني بصی، بہز، طٌبہ، ًبساهَّلل :  راوی

ثَ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا بَِضزْ  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟبِصٔیُّ  ِیََلنٔيُّ ا َِ ِٟ ٤ِزٕو ا ًَ ُ٪ ب٩ُِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ أَبٔي أَِخبََر٧َا ُس٠َامِیَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َبُة  ٌِ ٨َا ُط

 ًَ ٔييِّ  ٌِ ٕ اٟظَّ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ رَفٔ  ا٢َ إَٔذا اٟشَّ َٗ ٠ُُِٗ  أُِرٔس١ُ ل٠َِٔيي  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ُِٟ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َ ا٢َ َسأ َٗ ًَٔسیِّ ب٩ِٔ َحات٥ٕٔ   ٩ِ

ٔشطٔ َوإَٔذا أَِرَس٠ِ  ِٔ ًَلَي َن ٤ََّا أ٣ََِشَک  َٓإ٧ٔ ََل َتأِل١ُِ  َٓ َٓک١ُِ َوإِٔ٪ أَل١ََ ٨ِ٣ُٔط  ِیَ   ََٓش٤َّ َ أَِرَس٠َِ  ل٠ََِبَک  َُیِرَُظ َ  ل ُط  ٌَ َوَجِسَت ٣َ َٓ ٠َِبَک 

 ٔ ًَلَي َُیِرٔظ ٥ِ ُتَش٥ِّ  َٟ ًَلَي ل٠َِبَٔک َو ِیَ   ٤ََّا َس٤َّ ََّک إ٧ٔ إ٧ٔ َٓ ََل َتأِل١ُِ  َٓ 

امیلسؿ نب دیبع اہلل نب رمعف الیغین رصبی، زہب، ہبعش، دبعاہلل نب ایب رفس، اعرم یبعش، دعی نب احمت ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ 

ِرکمی یلص ا
َ
ِ اّلّ
ْ
 

 ہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ای ںیم اانپ اتک وھچڑ ا وہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج مت اانپ اتک وھچڑف ِسب

ےنپ ڑپھ رک وت مت اس ےک اکشر وک اھکگو افر ارگ  و اتک اس اکشر ںیم ےس ھچک اھک ےل وت مت اس اکشر وک ہن اھکؤ۔ اس ےیل ہک اس ےن فہ اکشر ا

)اھکےن ےک( فاےطس ڑکپا ےہ )ہن ہک اہمترے اھکےن ےک ےیل فرہن اتک اہمترا اکشر ویکں اھک ا( افر سج فتق مت اانپ اتک وھچڑف رھپ مت اس 

ِ ڑپیھ یھت ہن ہک دفرسے ےتک رپ(۔
َ
ِ اّلّ
ْ
 

 ےک اسھت دفرسا اتک اپؤ وت مت فہ اکشر ہن اھکؤ ویکہکن مت ےن اےنپ ےتک رپ ِسب

 دیبعاہلل نب رمعف الیغین رصبی، زہب، ہبعش، دبعاہلل نب ایب رفس، اعرم یبعش، دعی نب احمتامیلسؿ نب  :  رافی

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

  

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 ادمح نب دبعاہلل نب مکح، دمحم، ہبعش، مکح، یبعش، دعی

     575    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلي، ابوزاؤز، طٌبہ، اب٩ ابوسرف، طٌيي و ح٥ٜ، طٌيي و سٌیس ب٩ ٣ُسوٚ، طٌيي، ًسی ب٩ حات٥ :  راوی



 

 

 ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَب َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا أَبُو َزاُوَز  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا  ٔييِّ َو ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ  ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا ٔييِّ َو ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ رَفٔ  ي اٟشَّ

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّي اهَّللُ  ُِٟ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َ ا٢َ َسأ َٗ ًَسٔیِّ ب٩ِٔ َحات٥ٕٔ   ٩ًَِ ٔييِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ  ٕٚ و ٌٔیٔس ب٩ِٔ ٣َُِسُ ٠ُُِٗ  أُِرٔس١ُ ل٠َِٔيي َس  ٥ََّ٠

ٍَ ل٠َِٔيي ل٠َِبّ  أَٔجُس ٣َ َٓ ٔ ًَلَي َُیِرٔظ ٥ِ ُتَش٥ِّ  َٟ ًَلَي ل٠َِبَٔک َو ِیَ   ٤ََّا َس٤َّ إ٧ٔ َٓ ا٢َ  َا َتأِل١ُِ  َٗ  ا آَخَ  َا أَِزرٔی أَیَُّض٤َا أََخَذ 

رمعف نب یلع، اوبداؤد، ہبعش، انب اوبرفس، یبعش ف مکح، یبعش ف دیعس نب رسمفؼ، یبعش، دعی نب احمت ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ 

ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ای ہک ںیم )اکشر یک رطػ( اانپ اتک وھچڑ ا وہں رھپ ںیم اس ےک اسھت دفرسا اتک اپ ا وہں رکمی یلص اہلل 

)ینعی ریمے دسےھ وہےئ ےتک ےک اسھت اسھت دفرسا اتکیھب اکشر یک رطػ گل اج ا ےہ( ہی ولعمؾ ںیہن وہ ا ہک سک ےن اکشر ڑکپا 

ِ ڑپیھ یھت ہن ہک دفرسے ےک ےتک رپےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رف
َ
ِ اّلّ
ْ
 

 امای مت اس وک ہن اھکؤ ویکہکن مت ےن اےنپ ےتک رپ ِسب

 رمعف نب یلع، اوبداؤد، ہبعش، انب اوبرفس، یبعش ف مکح، یبعش ف دیعس نب رسمفؼ، یبعش، دعی نب احمت :  رافی

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

  

 ارگ اتک اکشر ںیم ےس ھچک اھک ےل وت ای مکح ےہ؟

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 ارگ اتک اکشر ںیم ےس ھچک اھک ےل وت ای مکح ےہ؟

     576    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 َکیا و ًاػ٥، طٌيي، ًسی ب٩ حات٥اح٤س ب٩ س٠امی٪، یزیس، اب٩ ہارو٪، ز :  راوی

٩ًَِ اٟ ًَأػ٥ْ  یَّا َو ث٨ََا َیزٔیُس َوصَُو اب٩ُِ صَاُروَ٪ أ٧ََِبأ٧ََا َزََکٔ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ا٢َ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ َٗ ًَٔسیِّ ب٩ِٔ َحات٥ٕٔ   ٩ًَِ ٔييِّ  ٌِ ظَّ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ُِٟ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َ ُضَو َوٗٔیْذ  َسأ َٓ زِٔؿطٔ  ٌَ َٓک١ُِ َو٣َا أََػاَب بٔ  ٔ ظ ا٢َ ٣َا أََػاَب بَٔحسِّ َ٘ َٓ َزأق  ٌِ ٔ٤ِٟ ٩ًَِ َػِیٔس ا

٠ُُِٗ  َو  َٓک١ُِ  ٠َِیطٔ  ًَ َت اِس٥َ اهَّللٔ  ا٢َ إَٔذا أَِرَس٠َِ  ل٠ََِبَک َوَذََکِ َ٘ َٓ ِیٔس  ٩ًَِ ل٠َِٔب اٟؼَّ ُِٟتُط 
َ ا٢َ َوَسأ َٗ َٗ ا٢َ َوإِٔ٪  َٗ َت١َ  َٗ إِٔ٪ إِٔ٪  َٓ َت١َ 

٤ََّا ََّک إ٧ٔ إ٧ٔ َٓ ََل َتأِل١ُِ  َٓ َت٠َطُ  َٗ ِس  َٗ َُیَِر ل٠َِبَٔک َو ُط ل٠َِّبا  ٌَ ََل َتأِل١ُِ َوإِٔ٪ َوَجِسَت ٣َ َٓ ًَلَي ل٠َِبَٔک  أَل١ََ ٨ِ٣ٔطُ  ًَزَّ َوَج١َّ  َت اِس٥َ اهَّللٔ  َذََکِ

 ٔ َُیِرٔظ ًَلَي  ٥ِ َتِذَُکِ  َٟ  َو

ای ف اعمص، یبعش، دعی نب احمت ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ادمح نب امیلسؿ، زیدی، انب اہرفؿ، زرک

ےس رعماض ےک اکشر ےس قلعتم رعض ای۔ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ )فہ ریت( یک ونک یک رطػ ےس امرے وت 

 اس اک اکشر اھکان رحاؾ ےہ( رھپ ںیم ےن اکشری ےتک ےس قلعتم درایتف ای وت مت فہ اکشر اھکگو افر ارگ رتاھچ ڑپے وت فہ وموقذہ ےہ )ینعی



 

 

رگ فہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج فتق مت اانپ اتک دخا اک انؾ ےل رک وھچڑ دف وت مت فہ اکشر اھک گو۔ ںیم ےن رعض ای ا

ارگہچ امر دے اہتبل ارگ اس ںیم ےس فہ اکشر اھک ےل وت مت ہن اھکؤ افر ارگ مت اےنپ  اکشر وک امر دے۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای

ذحب رک ےتک ےک اسھت دفرسا اتک اپؤ افر )اس دفرسے ےتک( ےن اکشر امر دای وہ وت مت فہ اکشر ہن اھکؤ )افر ارگ زدنہ وہ وت اس اکشر وک اباقدعہ 

  اک انؾ دفرسے ےتک رپ ایل اھت ہن ہک دفرسے ےتک رپ۔ےک اس اک وگتش اھکان درتس ےہ( ویکہکن مت ےن اہلل

 ادمح نب امیلسؿ، زیدی، انب اہرفؿ، زرکای ف اعمص، یبعش، دعی نب احمت :  رافی

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

  

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 ر ںیم ےس ھچک اھک ےل وت ای مکح ےہ؟ارگ اتک اکش

     577    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ یحٌي ب٩ حارث، اح٤س ب٩ ابي طٌیب، ٣وسٰي ب٩ اًین، ٤ٌ٣ز، ًاػ٥ ب٩ س٠امی٪، طٌيي، ًسی ب٩ حات٥ كائي :  راوی

 َٗ َِٟحارٔٔث  ٤ًَِزُو ب٩ُِ َیِحٌَي ب٩ِٔ ا ًَأػ٥ٔ أَِخبََر٧َا   ٩ًَِ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ًِیََن  ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ أَ ا٢َ َحسَّ َٗ ِیٕب  ٌَ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ أَبٔي ُط ا٢َ َحسَّ

٠ًََیِ  َّي اهَّللُ  َّطُ َسأ٢ََ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ائٔيِّ أ٧َ ًَٔسیِّ ب٩ِٔ َحات٥ٕٔ اٟلَّ  ٩ًَِ ٔييِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ  ٪َ ٩ًَِ اٟؼَّ ب٩ِٔ ُس٠َامِیَ ا٢َ إٔذَا طٔ َوَس٥ََّ٠  َٗ ِیٔس 

إٔ  َٓ ََل َتأِل١ُِ  َٓ َٓک١ُِ َوإِٔ٪ أَل١ََ ٨ِ٣ٔطُ  ٥ِ یَأِل١ُِ  َٟ َت١َ َو َ٘ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ َت اِس٥َ اهَّللٔ  ََٓذََکِ ٥ِ ی٤ُِٔشِک أَِرَس٠َِ  ل٠ََِبَک  َٟ ٠َِیطٔ َو ًَ َُٜط  ٤ََّا أ٣ََِش ٧

٠َِیَک  ًَ 

اعمص نب امیلسؿ، یبعش، دعی نب احمت سایئ ےس رفاتی ےہ ہک  رمعف نب ییحی نب احرث، ادمح نب ایب بیعش، ومٰیس نب انیع، رمعم،

اوہنں ےن رفامای روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اکشر ےک قلعتم درایتف ای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج 

ر ہن اھکےئ وت مت فہ اکشر اھکؤ افر ارگ اتک فہ اکشر اھک فتق مت اانپ اتک اہلل اک انؾ ےل رک وھچڑ دف رھپ فہ اکشر وک امر ڈاےل نکیل اس ںیم ےس اکش

 ےل )ای ہنم امرے( وت مت فہ اکشر ہن اھکؤ ویکہکن اس ےن فہ اکشر اےنپ فاےطس ڑکپا ہن ہک اہمترے فاےطس۔

 یئرمعف نب ییحی نب احرث، ادمح نب ایب بیعش، ومٰیس نب انیع، رمعم، اعمص نب امیلسؿ، یبعش، دعی نب احمت سا :  رافی

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

  

 وتکں وک امرےن اک مکح

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 وتکں وک امرےن اک مکح



 

 

     578    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ رحب، زبیسی، زہزی، اب٩ سباٚ، ٣ی٤و٧ہ ٛثیر ب٩ ًبیس، ٣ح٤س :  راوی

ا٢َ أَِخبَرَ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٩ًَِ اٟزُّبَِیٔسیِّ  ٕب  ُس ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ثٔیرُ ب٩ُِ ًُبَِیٕس  َٛ ا٢َ أَِخبََرِتىٔي أَِخبََر٧َا  َٗ  ٔٚ بَّا نٔي اب٩ُِ اٟشَّ

 ًَ َّي اهَّللُ  ٨َّٜٔا  َا ٧َِسُخ١ُ بَِیّتا ٓٔیطٔ ل٠َِْب َو َا ُػوَرْة ٣َِی٤ُو٧َُة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ََل٦ َل ٠َِیطٔ اٟشَّ ًَ َُٟط ٔجبِرٔی١ُ  ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

ََٟیأ٣ُِزُ  َّطُ  ي إ٧ٔ
َّ ِٟکََٔلٔب َحً ِت١ٔ ا َ٘ أ٣َََز بٔ َٓ ٥َ یَِو٣َئٕٔذ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  أَِػَبَح َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٓ َ ِٟک ِت١ٔ ا َ٘ ٔ  بٔ ِٔیر  ٠ِٔب اٟؼَّ

ریثک نب دیبع، دمحم نب رحب، زدیبی، زرہی، انب ابسؼ، ومیمہن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رضحت 

ربجالیئ انیم ےن رعض ای مہ )المہکئ رتمح( اس رمکہ ںیم دالخ ںیہن وہےت ہک سج ہگج اتک ای وصتری وہ۔ ہی ابت نس رک آپ یلص 

 آہل فملس ےن وتکں وک الہک ےیک اجےن اک مکح رفامای اہیں کت ہک وھچےٹ ےتک وک یھب امرےن اک مکح رفامای۔اہلل ہیلع ف

 ریثک نب دیبع، دمحم نب رحب، زدیبی، زرہی، انب ابسؼ، ومیمہن :  رافی

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

  

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 وتکں وک امرےن اک مکح

     579    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣اٟک، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس َُیِرَ أَِخبََر٧َا  ِٟکََٔلٔب  ِت١ٔ ا َ٘ ٥َ أ٣َََز بٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َػل

 ٣َا اِسَتِثىَي ٨ِ٣َٔضا

 ہبیتق نب دیعس، امکل، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وتکں وک امرےن اک مکح رفامای نکیل فہ ےتک

ر ےک ےتک تیھک )یک افحتظ ےک ےتک( افر اجونرفں یک افحتظ ےک ےتک افر افحتظ افر را نج وک اس مکح ےس ینثتسم رفامای ایگ فہ اکش

 دےنی فاےل ےتک ےھت۔

 ہبیتق نب دیعس، امکل، انعف، انب رمع :  رافی

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

  

وں  :   ابب
ئ
 

 ےس قلعتماکشر افر ذب

 وتکں وک امرےن اک مکح



 

 

     580    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 وہب ب٩ بیا٪، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، سا٥ٟ ب٩ ًبساهَّلل، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ا٢َ أَِخبََرنٔي یُو٧ُُص  َٗ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا َوصُِب ب٩ُِ بََیإ٪  ًَِبٔس اهَّللٔ  ثَىٔي َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ  ا٢َ اب٩ُِ ٔطَضإب َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ

َٓکَا ِٟکََٔلٔب  ِت١ٔ ا َ٘ ا َػِوَتُط َیأ٣ُِزُ بٔ ٌّ ٔ ٥َ َرآ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َت١ُ إ ٔاَّ ل٠ََِب أَبٔیطٔ  ِ٘ ِٟکََٔلُب ُت ٧َِ  ا

 َػِیٕس أَِو ٣َأطَیةٕ 

فبہ نب ایبؿ، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اسمل نب دبع اہلل، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس ےس ہک  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افیچن آفاز ےس وتکں وک امر ڈاےنل اک مکح رفام رےہ ےھت رھپ فہ ےتک الہک ےیک اج رےہ ےھت

 ای اجونرفں )ای یتیھک( یک افحتظ رکےن فاےل ےتک ہن امرے اجںیئ۔ نکیل اکشری

 فبہ نب ایبؿ، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اسمل نب دبعاہلل، دبعاہلل نب رمع :  رافی

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

  

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 وتکں وک امرےن اک مکح

     581    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  :  راوی

٠ًََِیطٔ  َّي اهَّللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٤ًَِزٕو   ٩ًَِ اْز  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ِٟکََٔل  أَِخبََر٧َا  ِت١ٔ ا َ٘ ٔب إ ٔاَّ ل٠ََِب َوَس٥ََّ٠ أ٣َََز بٔ

 َػِیٕس أَِو ل٠ََِب ٣َأطَیةٕ 

 رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔

  :  رافی

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

  

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن سک رطح ےک ےتک وک الہک رکےن اک مکح رفامای؟

وں ےس قلعتماکش :   ابب
ئ
 

 ر افر ذب

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن سک رطح ےک ےتک وک الہک رکےن اک مکح رفامای؟



 

 

     582    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزا٪ ب٩ ٣وسي، یزیس ب٩ زریٍ، یو٧ص، حش٩، ًبساهَّلل ب٩ ١ِٔ٣ :  راوی

ا٢َ أَِخبََر٧َا ٤ًَِٔزاُ٪ ب٩ُِ ٣ُوَسي  َٗ ا٢َ  َٗ  ١ٕ َّٔ َِ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٣ُ ًَ  ٩ًَِ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا ث٨ََا یُو٧ُُص  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ا٢َ َحسَّ َٗ 

 ِٗ ا َٓ ِت٠َٔضا  َ٘ ْة ٩ِ٣ٔ اِْل٥ٔ٣َُ َْل٣ََزُِت بٔ ِٟکََٔلَب أ٣َُّ ِو َا أَ٪َّ ا َٟ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َِٟبضٔی٥َ َوأَی٤َُّا ُت٠ُ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل وا ٨ِ٣َٔضا اِْلَِسَوَز ا

ٔ ل١َُّ یَِو٦ٕ ٗٔی ُؽ ٩ِ٣ٔ أَِجزٔظ ُ٘ َُّط ی٨َِ إ٧ٔ َٓ ٕث أَِو َػِیٕس أَِو ٣َأطَیٕة  َِٟیَص بٔک٠َِٔب رَحِ ِو٦ٕ اتََّدُذوا ل٠َِّبا   َراْن َٗ

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ  رمعاؿ نب ومیس، زیدی نب زرعی، ویسن، نسح، دبعاہلل نب لفغم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی

ےتک اکی یہ مسق ےک ہن وہےت سج رطہقی ےس ہک اجونرفں یک ںیمسق وہیت ںیہ وت ںیم اؿ ےک امر ڈاےنل اک مکح داتی وت مت گوگ اؿ وتکں 

ہقی ےس اذیاء اچنہپےن فاال وہ ا ےہ ںیم ےس اکی اکےل ایسہ رگن ےک ےتک وک امر ڈاگو )ینعی ابلکل ایسہ افؾ ےتک وک امر ڈاگو ویکہکن فہ اعؾ رط

افر نج گووگں ےن اتک اپال ہن وت فہ اتک تیھک یک افحتظ ےک ےیل وہ ہن یہ اجونرفں یک افحتظ ےک ےیل وت اؿ ےک وثاب ںیم ےس رہ دؿ 

 اکی ریقاط مک وہاگ )ینعی اتک اپےنل فاےل اک رفزاہن وثاب مک وہ ا رےہ اگ

 ، ویسن، نسح، دبعاہلل نب لفغمرمعاؿ نب ومیس، زیدی نب زرعی :  رافی

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

  

 سج اکمؿ ںیم اتک وم ود وہ فاہں رپ رفوتشں اک دالخ ہن وہ ان

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 ہن وہ ان سج اکمؿ ںیم اتک وم ود وہ فاہں رپ رفوتشں اک دالخ

     583    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س و یحٌي ب٩ سٌیس، طٌبہ، ًلي ب٩ ٣سر ، ابوزرًة، ًبساهَّلل ب٩ ٧طي، وہ اپ٨ے واٟس سے، ًلي  :  راوی

 ب٩ ابي كاٟب

ْس َو  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًََة  ٩ًَِ أَبٔي ُزِر ًَليِّ ب٩ِٔ ٣ُِسرٕٔ    ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا َا َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  َیِحٌَي ب٩ُِ َس

 َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ًَلٔيِّ ب٩ِٔ أَبٔي كَأٟٕب   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٧َُطٓيٕ  َُٜة  َا َتِسُخ١ُ ًَ ٔ ٤َََِٟلئ بَِیّتا ٓٔیطٔ  ا٢َ ا

 ُػوَرْة َو َا ل٠َِْب َو َا ُج٨ُْب 

، دبعاہلل نب یجن، فہ اےنپ فادل ےس، یلع نب ایب سابل ےس رفاتی ےہ 

 

دمحم نب اشبر، دمحم ف ییحی نب دیعس، ہبعش، یلع نب دمرک، اوبزرعة



 

 

ؿ فریغہ( ںیم دالخ ںیہن وہےت ہک ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای )رتمح ےک رفےتش( اس اکمؿ )ای داک

 اہجں رپ اتک وہ ای وصتری وہ ای وکیئ یبنج صخش وہ۔

، دبعاہلل نب یجن، فہ اےنپ فادل ےس، یلع نب ایب سابل :  رافی

 

 دمحم نب اشبر، دمحم ف ییحی نب دیعس، ہبعش، یلع نب دمرک، اوبزرعة

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

  

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 سج اکمؿ ںیم اتک وم ود وہ فاہں رپ رفوتشں اک دالخ ہن وہ ان

     584    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اض، ك٠حہٗتیبہ و اسحٙ ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، زہزی، ًبیساهَّلل ب٩ ًبساهَّلل، اب٩ ًب :  راوی

 ًَ ًَِبٔس اهَّللٔ  ٩ًَِ ًُبَِیسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ُٗتَِیَبُة َوإِٔسَح ٩ًَِ أَبٔي ك٠ََِحَة أَِخبََر٧َا  ًَبَّإض  ٩ِ اب٩ِٔ 

٤َََِٟل  ٥َ  َا َتِسُخ١ُ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َُٜة بَِیّتا ٓٔیطٔ ل٠َِْب َو َا ُػوَرةْ َٗ ٔ  ئ

ہبیتق ف ااحسؼ نب وصنمر، ایفسؿ، زرہی، دیبع اہلل نب دبع اہلل، انب ابعس، ہحلط ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےن اراشد رفامای اس اکمؿ ںیم رفےتش دالخ ںیہن وہےت ہک سج ہگج اتک وہ ای وصتری وہ

  ف اقحس نب وصنمر، ایفسؿ، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل، انب ابعس، ہحلطہبیتق :  رافی

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

  

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 سج اکمؿ ںیم اتک وم ود وہ فاہں رپ رفوتشں اک دالخ ہن وہ ان

     585    حسیث                               ٠س سو٦ج  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ خاٟس ب٩ خلي، برش ب٩ طٌیب، وہ اپ٨ے واٟس سے، زہزی، اب٩ سباٚ، اب٩ ًباض، ٣ی٤و٧ہ :  راوی

٩ًَِ اٟزُّصِ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ ث٨ََا برِٔشُ ب٩ُِ ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َخأٟسٔ ب٩ِٔ َخلٓٔيٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٔٚ بَّا ا٢َ أَِخبََرنٔي اب٩ُِ اٟشَّ َٗ زٔیِّ 

َّي اهَّللُ ٥َ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ أَِخبََرِتىٔي ٣َِی٤ُو٧َُة َزِوُد ا٨َّٟٔييِّ َػل َٗ ٥َ أَِػَبَح یَِو٣ّا َوأج٤ّا ًَبَّإض  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

ُط ٣َِی٤ُو٧َُة أَ  َٟ   َِٟ ا َ٘ َٓ ٔ َسن ًَ ََل٦ لَاَ٪ َو ٠َِیطٔ اٟشَّ ًَ ا٢َ إٔ٪َّ ٔجبِرٔی١َ  َ٘ َٓ َِٟیِو٦َ  ُت صَِیَئَتَک ٨ِ٣ُُذ ا ِس اِست٨َََِکِ َ٘ َٟ ي أَِ٪ ِی َرُسو٢َ اهَّللٔ 

ٍَ فٔي نَ  َٗ َذَٟٔک ث٥َُّ َو َٛ ََٓو١َّ َیِو٣َُط  ا٢َ  َٗ ىٔي  َٔ ىٔي أ٣ََا َواهَّللٔ ٣َا أَِخ٠َ َ٘ ٥ِ٠َ ی٠َِ َٓ ِی٠ََة  انٔي ا٠َّٟ َ٘ أ٣ََزَ َی٠ِ َٓ ٨َا  َٟ ٕس  ـَ ٔشطٔ َجزُِو ل٠َِٕب َتِحَ  َن ِٔ

 َٓ ََل٦  ٠َِیطٔ اٟشَّ ًَ ََٟ٘ٔیُط ٔجبِرٔی١ُ  ا أ٣ََِسي  َّ٤٠َ َٓ َح بٔطٔ ٣َکَا٧َطُ  ـَ ٨َ َٓ َد ث٥َُّ أََخَذ بَٔیٔسظٔ ٣َاّئ  أُِخٔ َٓ َّي اهَّللُ بٔطٔ  َُٟط َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ  َ٘



 

 

ًَِستَ  ٨َِ  َو ُٛ ِس  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ أَِػَبَح ًَ َٓ ا٢َ  َٗ ٨َّٜٔا  َا ٧َِسُخ١ُ بَِیّتا ٓٔیطٔ ل٠َِْب َو َا ُػوَرْة  ا٢َ أََج١ِ َوَل َٗ َِٟبارَٔحَة  انٔي ا َ٘ ىٔي أَِ٪ َت٠ِ

ِٟکََٔلٔب  ِت١ٔ ا َ٘ أ٣َََز بٔ َٓ َِٟیِو٦ٔ  ٥َ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

فہ اےنپ فادل ےس، زرہی، انب ابسؼ، انب ابعس، ومیمہن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل  دمحم نب اخدل نب یلخ، رشب نب بیعش،

ہیلع فآہل فملس اکی رفز رجف ےک فتق نیگمغ افر امویس احتل ںیم دیبار وہےئ ںیم ےن رعض ای ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

اک رہچہ ارتا وہا وسحمس رک ریہ وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ھجم ےس ںیم آج رجف یک امنز ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

رضحت ربجالیئ انیم ےن آج رات الماقت اک فدعہ رفامای اھت نکیل فہ ھجم ےس ںیہن ےلم افر دخا یک مسق اوہنں ےن یھبک فدعہ الخیف ںیہن 

 ہیلع فآہل فملس وک ایخؽ وہا ہک اکی ےتک اک الپ امہرے ک ت ےک ےچین اھت یک رھپ امتؾ دؿ فہ ایس رطہقی ےس رےہ اس ےک دعب آپ یلص اہلل

ےک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح رفامای فہ ابرہ اکنال ایگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اپین ےل رک اس ہگج ڑھچک دای۔ اشؾ 

 ےن رفامای مت ےن وت زگہتش رات آےن اک فدعہ ای اھت۔ اوہنں فتق رضحت ربجالیئ انیم رشتفی الےئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ےن  واب دای   اہں نکیل مہ گوگ اس اکمؿ ںیم دالخ ںیہن وہےت ہک سج ہگج اتک وہ ای وصتری وہ انچہچن اس حبص وک آپ یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس ےن وتکں ےک لتق ےیک اجےن اک مکح رفامای۔

 ، رشب نب بیعش، فہ اےنپ فادل ےس، زرہی، انب ابسؼ، انب ابعس، ومیمہندمحم نب اخدل نب یلخ :  رافی

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

  

 اجونرفں ےک ےلگ یک افحتظ یک اخرط اتک اپےنل یک ااجزت

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 افحتظ یک اخرط اتک اپےنل یک ااجزتاجونرفں ےک ےلگ یک 

     586    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس ب٩ نص ب٩ سویس، ًبساهَّلل، اب٩ ٣بار ، ح٨و٠ة، سا٥ٟ، اب٩ ٤ًز :  راوی

ِبُس اهَّللٔ َوصَُو اب٩ُِ  ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ  أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنِصٔ ب٩ِٔ ُسَویِٕس  ُث  ُ  َسا٤ّٟٔا یَُحسِّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ َح٨َِو٠ََة  ٤َُِٟباَرٔ   ا

َؽ ٩ِ٣ٔ أَِجزٔظٔ ل١َُّ َیِو٦ٕ  َ٘ َتىَي ل٠َِّبا َن ِٗ ٥َ ٩ِ٣َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٗٔیَراكَأ٪ إ ٔاَّ َؿارّٔیا أَِو َػاحَٔب ٤ًََُز 

 ٣َأطَیةٕ 

، اسمل، انب رمع ےس رعض ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و  وسدی

 

لة

ظ

ط

 

نب رصن نب وسدی، دبع اہلل، انب ابمرک، ذی



 

 

صخش اتک اپےل وت رفزاہن اس ےک ارج ف وثاب ںیم ےس دف ریقاط مک وہں ےگ نکیل اکشری اتک ای رویڑ اک اتک  و ہک رکبویں ےک رویڑ یک 

 اس اک اپکات درتس ےہ۔ افحتظ رک ا ےہ

، اسمل، انب رمع :  رافی

 

لة

ظ

ط

 

 وسدی نب رصن نب وسدی، دبعاہلل، انب ابمرک، ذی

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

  

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 یک ااجزتاجونرفں ےک ےلگ یک افحتظ یک اخرط اتک اپےنل 

     587    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًلي ب٩ ححز ب٩ ایاض ب٩ ٣٘ات١ ب٩ ٣ظ٤زد ب٩ خاٟس سٌسی، اس٤اًی١، اب٩ جٌرف، یزیس، اب٩ خؼیٔة، سائب ب٩  :  راوی

 یزیس، سٔیا٪ ب٩ ابي زہیر ط٨ائي

ٔ ب٩ِٔ إٔیَأض ب٩ِٔ ٣ُ  ًَلٔيُّ ب٩ُِ حُِحز ٩ًَِ َیزٔیَس َوصَُو أَِخبََر٧َا  رَفٕ  ٌِ ٌٔی١َ َوصَُو اب٩ُِ َج ٩ًَِ إِٔس٤َ ٔسیُّ  ٌِ ات١ٔٔ ب٩ِٔ ٣َُظ٤ِزٔٔد ب٩ِٔ َخأٟٕس اٟشَّ َ٘

٨َائٔ  ٕ اٟظَّ َیاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي ُزَصیِر ِٔ ٠ًََِیض٥ِٔ ُس َس  َٓ َُّط َو ائُٔب ب٩ُِ َیزٔیَس أ٧َ ا٢َ أَِخبََرنٔي اٟشَّ َٗ َة  َٔ ا٢َ َرُس اب٩ُِ ُخَؼِی َٗ ا٢َ  َٗ َّي اهَّللُ يُّ َو و٢ُ اهَّللٔ َػل

٠٤َٔطٔ ل١َُّ یَِو٦ٕ ٗٔیَراْن  ًَ َؽ ٩ِ٣ٔ  َ٘ ا َن ًّ ا َو َا ََضِ ًّ ٨ُِط َزِر ًَ ىٔي  ِِ َتىَي ل٠َِّبا  َا ُش ِٗ ٥َ ٩ِ٣َ ا
َ  َصَذا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ٌِ َیاُ٪ أ٧ََِ  َس٤ٔ ِٔ ٠ُُِٗ  یَا ُس

ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٤َِِٟشحٔسٔ ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٥ِ َوَربِّ صََذا ا ٌَ  َن

، اسبئ نب زیدی، ایفسؿ نب ایب 

 

ئفة ی
ض

 

ذ
ر ج نب اخدل دعسی، اامسلیع، انب رفعج، زیدی، انب 

م

 

مش

یلع نب رجح نب اایس نب اقملت نب 

 اجونرفں یک زریہ انشیئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  و صخش ہن تیھک یک افحتظ ےک ےیل افر ہن یہ

مک وہاگ ۔ اسبئ نب زیدی ےن  (افحتظ ےک ےیل )ہکلب وشہیق( اتک اپےل وت اس صخش ےک اامعؽ ںیم ےس رفزاہن اکی ریقاط )لمع

رضحت ایفسؿ ےس رعض ای ای مت ےن ہی ابت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ینس ےہ؟ اوہنں ےن رفامای   اہں! مسق اس دجسم ےک 

  ےن ہی ابت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ینس ےہ(۔رپفرداگر یک! )ںیم

، اسبئ نب زیدی، ایفسؿ  :  رافی

 

ئفة ی
ض

 

ذ
ر ج نب اخدل دعسی، اامسلیع، انب رفعج، زیدی، انب 

م

 

مش

یلع نب رجح نب اایس نب اقملت نب 

 نب ایب زریہ انشیئ

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

  

 اکشر رکےن ےک فاےطس اتک اپےنل یک ااجزت ےس قلعتم



 

 

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 اکشر رکےن ےک فاےطس اتک اپےنل یک ااجزت ےس قلعتم

     588    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اٟس سٌسی، اس٤اًی١، اب٩ جٌرف، یزیس، اب٩ خؼیٔة، سائب ب٩ ًلي ب٩ ححز ب٩ ایاض ب٩ ٣٘ات١ ب٩ ٣ظ٤زد ب٩ خ :  راوی

 یزیس، سٔیا٪ ب٩ ابي زہیر ط٨ائي

و٢ُ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ ُ٘ طُ َش ٌَ َُّط َس٤ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ا٢َ ٩ِ٣َ أَِخبََر٧َا  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ    َػل

ٔ ل١َُّ یَِو٦ٕ ٗٔیَراكَا٪ٔ  َؽ ٩ِ٣ٔ أَِجزٔظ َ٘  أ٣ََِشَک ل٠َِّبا إ ٔاَّ ل٠َِّبا َؿارّٔیا أَِو ل٠ََِب ٣َأطَیٕة َن

، اسبئ نب زیدی، ایفسؿ نب ایب 

 

ئفة ی
ض

 

ذ
ر ج نب اخدل دعسی، اامسلیع، انب رفعج، زیدی، انب 

م

 

مش

یلع نب رجح نب اایس نب اقملت نب 

می یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  و صخش ہن تیھک یک افحتظ ےک ےیل افر ہن یہ اجونرفں یک زریہ انشیئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رک

افحتظ ےک ےیل )ہکلب وشہیق( اتک اپےل وت اس صخش ےک اامعؽ ںیم ےس رفزاہن اکی ریقاط )لمع( مک وہاگ ۔ اسبئ نب زیدی ےن رضحت 

فآہل فملس ےس ینس ےہ؟ اوہنں ےن رفامای   اہں! مسق اس دجسم ےک رپفرداگر  ایفسؿ ےس رعض ای ای مت ےن ہی ابت یبن یلص اہلل ہیلع

 یک! )ںیم ےن ہی ابت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ینس ےہ(۔

، اسبئ نب زیدی، ایفسؿ  :  رافی

 

ئفة ی
ض

 

ذ
ر ج نب اخدل دعسی، اامسلیع، انب رفعج، زیدی، انب 

م

 

مش

یلع نب رجح نب اایس نب اقملت نب 

 انشیئنب ایب زریہ 

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

  

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 اکشر رکےن ےک فاےطس اتک اپےنل یک ااجزت ےس قلعتم

     589    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ب٩ ایاض ب٩ ٣٘ات١ ب٩ ٣ظ٤زد ب٩ خاٟس سٌسی، اس٤اًی١، اب٩ جٌرف، یزیس، اب٩ خؼیٔة، سائب ب٩ ًلي ب٩ ححز  :  راوی

 یزیس، سٔیا٪ ب٩ ابي زہیر ط٨ائي سے

٩ًَِ اٟ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ث٨ََا اٟزُّصِزٔیُّ  ا٢َ َحسَّ َٗ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ََلٔئ  ٌَ ِٟ َِٟحبَّارٔ ب٩ُِ ا ِبُس ا ًَ َّ أَِخبََر٧َا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٨َّٔييِّ َػل ًَ ي اهَّللُ 

ٔ ل١َُّ یَِو٦ٕ ٗٔیَراكَا٪ٔ  َؽ ٩ِ٣ٔ أَِجزٔظ َ٘ َتىَي ل٠َِّبا إ ٔاَّ ل٠ََِب َػِیٕس أَِو ٣َأطَیٕة َن ِٗ ا٢َ ٩ِ٣َ ا َٗ 

، اسبئ نب زیدی، ایفسؿ نب ایب 

 

ئفة ی
ض

 

ذ
ر ج نب اخدل دعسی، اامسلیع، انب رفعج، زیدی، انب 

م

 

مش

یلع نب رجح نب اایس نب اقملت نب 



 

 

 انشیئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  و صخش ہن تیھک یک افحتظ ےک ےیل افر ہن یہ اجونرفں یک زریہ

افحتظ ےک ےیل )ہکلب وشہیق( اتک اپےل وت اس صخش ےک اامعؽ ںیم ےس رفزاہن اکی ریقاط )لمع( مک وہاگ ۔ اسبئ نب زیدی ےن رضحت 

 ےن ہی ابت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ینس ےہ؟ اوہنں ےن رفامای   اہں! مسق اس دجسم ےک رپفرداگر ایفسؿ ےس رعض ای ای مت

 یک! )ںیم ےن ہی ابت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ینس ےہ(۔

، اسبئ :  رافی

 

ئفة ی
ض

 

ذ
ر ج نب اخدل دعسی، اامسلیع، انب رفعج، زیدی، انب 

م

 

مش

 نب زیدی، ایفسؿ یلع نب رجح نب اایس نب اقملت نب 

 نب ایب زریہ انشیئ ےس

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

  

 تیھک یک افحتظ رکےن ےک فاےطس اتک اپےنل یک ااجزت

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 تیھک یک افحتظ رکےن ےک فاےطس اتک اپےنل یک ااجزت

     590    حسیث                               ج٠س سو٦  :  سج٠

 ٣ح٤س ب٩ بظار، یحٌي و اب٩ ابي ًسی و ٣ح٤س ب٩ جٌرف، ًوٖ، حش٩، ًبساهَّلل ب٩ ١ِٔ٣ :  راوی

 ٩ًَِ رَفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ًَٔسٓیٕ َو٣َُح٤َّ ث٨ََا یَِحٌَي َواب٩ُِ أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا  ٕٖ ِو ًَ

ا٢َ ٩ِ٣َ اتََّدَذ ل٠َِّبا إ ٔاَّ ل٠ََِب َػِیٕس أَِو ٣َأطَیٕة أَ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل  ١ٕ َّٔ َِ ٔ ل١َُّ یَِو٦ٕ ٣ُ َؽ ٩ِ٣ٔ أَِجزٔظ َ٘ َٕ َن ِو َزِر

 ٗٔیَراْن 

دعی ف دمحم نب رفعج، وعػ، نسح، دبعاہلل نب لفغم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمحم نب اشبر، ییحی ف انب ایب 

ےن اراشد رفامای  و وکیئ اتک اپےل العفہ )رکبویں فریغہ یک افحتظ ےک( ےلغ ےک ای تیھک ای اکشر ےک ےیل وت اس ےک لمع ںیم ےس رفزاہن 

 اکی ریقاط مک وہ ا رےہ اگ۔

 نب اشبر، ییحی ف انب ایب دعی ف دمحم نب رفعج، وعػ، نسح، دبعاہلل نب لفغم دمحم :  رافی

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

  

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 تیھک یک افحتظ رکےن ےک فاےطس اتک اپےنل یک ااجزت

     591    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

ًلي ب٩ ححز ب٩ ایاض ب٩ ٣٘ات١ ب٩ ٣ظ٤زد ب٩ خاٟس سٌسی، اس٤اًی١، اب٩ جٌرف، یزیس، اب٩ خؼیٔة، سائب ب٩  :  راوی

 یزیس، سٔیا٪ ب٩ ابي زہیر ط٨ائي

 َٗ  ٔٚ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔي َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ا٢َ َحسَّ

َؽ  َ٘ َٕ أَِو ٣َأطَیٕة َن ا٢َ ٩ِ٣َ اتََّدَذ ل٠َِّبا إ ٔاَّ ل٠ََِب َػِیٕس أَِو َزِر َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٠٤َٔطٔ ل١َُّ یَِو٦ٕ ٗٔیَرااهَّللٔ َػل ًَ  ْن ٩ِ٣ٔ 

، اسبئ نب زیدی، ایفسؿ نب ایب 

 

ئفة ی
ض

 

ذ
ر ج نب اخدل دعسی، اامسلیع، انب رفعج، زیدی، انب 

م

 

مش

یلع نب رجح نب اایس نب اقملت نب 

زریہ انشیئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  و صخش ہن تیھک یک افحتظ ےک ےیل افر ہن یہ اجونرفں یک 

 وشہیق( اتک اپےل وت اس صخش ےک اامعؽ ںیم ےس رفزاہن اکی ریقاط )لمع( مک وہاگ ۔ اسبئ نب زیدی ےن رضحت افحتظ ےک ےیل )ہکلب

ایفسؿ ےس رعض ای ای مت ےن ہی ابت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ینس ےہ؟ اوہنں ےن رفامای   اہں! مسق اس دجسم ےک رپفرداگر 

 فآہل فملس ےس ینس ےہ(۔یک! )ںیم ےن ہی ابت یبن یلص اہلل ہیلع 

، اسبئ نب زیدی، ایفسؿ  :  رافی

 

ئفة ی
ض

 

ذ
ر ج نب اخدل دعسی، اامسلیع، انب رفعج، زیدی، انب 

م

 

مش

یلع نب رجح نب اایس نب اقملت نب 

 نب ایب زریہ انشیئ

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

  

وں ےس قلعتم اکشر :   ابب
ئ
 

 افر ذب

 تیھک یک افحتظ رکےن ےک فاےطس اتک اپےنل یک ااجزت

     592    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 وہب ب٩ بیا٪، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩ ٣شیب، ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ َو  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔي أَِخبََر٧َا َوصُِب ب٩ُِ بََیإ٪  ٔب  ٤َُِٟشیَّ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ ٔطَضإب  َٗ ا٢َ أَِخبََرنٔي یُو٧ُُص  َٗ صِٕب 

َِٟیَص بٔک٠َِٔب َػِیٕس َو َا ٣َ  َتىَي ل٠َِّبا  ِٗ ا٢َ ٩ِ٣َ ا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َّ صَُزیَِزَة  إ٧ٔ َٓ ُؽ أطَیٕة َو َا أَِرٕق  ُ٘ ُط ی٨َِ

ٔ ٗٔیَراكَأ٪ ل١َُّ َیِو٦ٕ   ٩ِ٣ٔ أَِجزٔظ

فبہ نب ایبؿ، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

وت اس صخش ےک لمع ںیم ےس رفزاہن دف  اراشد رفامای  و وکیئ اتک اپےل نکیل رویڑ اک اتک ای تیھک یک )افحتظ ےک العفہ( ےک ےیل اتک اپےل

 ریقاط مک وہےت رںیہ ےگ۔

 فبہ نب ایبؿ، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ :  رافی

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



 

 

  

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 افحتظ رکےن ےک فاےطس اتک اپےنل یک ااجزت تیھک یک

     593    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلي ب٩ ححز، اس٤اًی١، اب٩ جٌرف، ٣ح٤س ب٩ ابي رح٠٣ة، سا٥ٟ ب٩ ًبساهَّلل، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز :  راوی

 ٌِ ٌٔی١ُ َش ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَلٔيُّ ب٩ُِ حُِحز ًَِبسٔ اهَّللٔ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ٠َ٣ََة  ُس ب٩ُِ أَبٔي رَحِ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ رَفٕ  ٌِ ىٔي اب٩َِ َج

َتىَي ل٠َِّبا إ ٔاَّ ل٠ََِب ٣َأطَیٕة أَِو  ِٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ ا َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َؽ ٩ِ٣ٔ  َ٘ ٠٤َٔطٔ ل١َُّ ل٠ََِب َػِیٕس َن

ٕث  ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة أَِو ل٠ََِب رَحِ َٗ ًَِبُس اهَّللٔ َو ا٢َ  َٗ  َیِو٦ٕ ٗٔیَراْن 

، اسمل نب دبع اہلل، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

 

 یلع نب رجح، اامسلیع، انب رفعج، دمحم نب ایب رحملة

ےل نکیل رویڑ اک اتک ای اکشر اک اتک )ینعی اؿ دف مسق ےک ےتک ےک العفہ اتک اپےل( وت اس صخش ےک لمع ںیم فملس ےن اراشد رفامای  و وکیئ اتک اپ

ےس رفزاہن اکی ریقاط مک وہاگ ۔ رضحت دبعاہلل ےن اہک ہک رضحت اوبرہریہ ےن رفامای ای تیھک اک اتک فہ یھب اعمػ ےہ )ینعی ابغ ابہچیغ 

 رگ یسک ےن اپؽ ایل وت فہ صخش انگہ اگر ںیہن وہاگ (۔افر تیھک یک افحتظ رک ےن فاال اتک ا

، اسمل نب دبعاہلل، دبعاہلل نب رمع :  رافی

 

 یلع نب رجح، اامسلیع، انب رفعج، دمحم نب ایب رحملة

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

  

 ےتک یک تمیق ےنیل یک اممتعن

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 ےتک یک تمیق ےنیل یک اممتعن

     594    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، اب٩ طہاب، ابي بَک ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ حارث ب٩ ہظا٦، ابو٣شٌوز، ً٘بہ :  راوی

 ًَ ِیُث  ث٨ََا ا٠َّٟ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٍَ أَبَا أَِخبََر٧َا  َُّط َس٤ٔ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ صَٔظا٦ٕ أ٧َ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا ًَ ٩ًَِ أَبٔي بََِکٔ ب٩ِٔ  ٩ِ اب٩ِٔ ٔطَضإب 

َِٟبغٔيِّ َو  ٔ ا ِٟک٠َِٔب َو٣َِضز ٩ًَِ ث٩ٔ٤ََ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ َبَة  ِ٘ ًُ ٕ وز ٌُ ِٟکَاص٩ٔٔ ٣َِش  ح٠َُِوأ٪ ا

ہبیتق، ثیل، انب اہشب، ایب رکب نب دبعارلنمح نب احرث نب اشہؾ، اوبدوعسد، ہبقع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس ےن اممتعن رفامیئ ےتک یک تمیق ےنیل ےس افر وطافئ یک ارجت افر وجنیم یک ارجت ےنیل )دےنی( ےس۔



 

 

 ارلنمح نب احرث نب اشہؾ، اوبدوعسد، ہبقعہبیتق، ثیل، انب اہشب، ایب رکب نب دبع :  رافی

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

  

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 ےتک یک تمیق ےنیل یک اممتعن

     595    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یو٧ص ب٩ ًبسا اًلي، اب٩ وہب، ٣ٌزوٖ ب٩ سویس جذامي، ًلي ب٩ رباح خَّم، ابوہزیزہ :  راوی

 ٔ ُِٟحَذام ُٖ ب٩ُِ ُسَویِٕس ا زُو ٌِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٣َ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ًَِبسٔ اِْلَ ًَلٔيَّ ب٩َِ َربَإح ا٠َِّٟدَّٔمَّ أَِخبََر٧َا یُو٧ُُص ب٩ُِ  يُّ أَ٪َّ 

ثَطُ  ِٟک٠َِٔب َو َا  َحسَّ ٥َ  َا َیٔح١ُّ ث٩ُ٤ََ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة َش َُّط َس٤ٔ َِٟبغٔيِّ  أ٧َ ِٟکَاص٩ٔٔ َو َا ٣َِضزُ ا  ح٠َُِواُ٪ ا

ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع ویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، رعمفػ نب وسدی ذجایم، یلع نب رابح یمخ، اوبرہریہ ےس رفاتی 

 فآہل فملس ےن اراشد رفامای الحؽ افر اجزئ ںیہن ےہ ےتک یک تمیق افر زمدفری افر ارجت وجنیم یک افر وطافئ یک۔

 ویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، رعمفػ نب وسدی ذجایم، یلع نب رابح یمخ، اوبرہریہ :  رافی

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

  

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 ےتک یک تمیق ےنیل یک اممتعن

     596    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 طٌیب ب٩ یوسٕ، یحٌي، ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، سائب ب٩ یزیس، رآٍ ب٩ خسیخ :  راوی

 ٌَ ا٢َ أَِخبََر٧َا ُط َٗ ا٢َ  َٗ ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ  ٔ ٩ًَِ َرآ ائٔٔب ب٩ِٔ یَزٔیَس  ٩ًَِ اٟشَّ  َٕ ٩ًَِ ٣َُح٤َّسٔ ب٩ِٔ یُوُس ٩ًَِ َیِحٌَي   َٕ َرُسو٢ُ  ِیُب ب٩ُِ یُوُس

َِٟححَّا٦ٔ  ِشُب ا َٛ ِٟک٠َِٔب َو َِٟبغٔيِّ َوث٩ُ٤ََ ا َِٜشٔب ٣َِضزُ ا ٥َ ََشُّ اِل ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   اهَّللٔ َػل

 ویفس، ییحی، دمحم نب ویفس، اسبئ نب زیدی، راعف نب دخجی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن بیعش نب

 اراشد رفامای ربی افر دنگی آدمین ےہ وطافئ یک ےتک یک تمیق افر ارجت افر زمدفری ےنھچپ اگلےن فاےل یک )ینعی یگنیس اگلےن یک(۔

  نب ویفس، اسبئ نب زیدی، راعف نب دخجیبیعش نب ویفس، ییحی، دمحم :  رافی

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

  

 اکشری ےتک یک تمیق انیل اجزئ ےہ اس ےس قلعتم دحثی روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس



 

 

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 انیل اجزئ ےہ اس ےس قلعتم دحثی روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملساکشری ےتک یک تمیق 

     597    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ حش٩ ٣٘شَّم، ححاد ب٩ ٣ح٤س، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ابوزبیر، جابز :  راوی

ا٢َ حَ  َٗ َشَّٔمُّ  ِ٘ ٔ٤ِٟ َِٟحَش٩ٔ ا ٕ أَ٪َّ أَِخبََرنٔي إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ا ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟزُّبَیِر ٔ ب٩ِٔ َس٤َ٠ََة  از ٩ًَِ َح٤َّ ٕس  اُد ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا َححَّ سَّ

ا٢َ أَبُو َٗ ِٟک٠َِٔب إ ٔاَّ ل٠ََِب َػِیٕس  ٨َِّورٔ َوا ٩ًَِ ث٩ٔ٤ََ اٟشِّ ٥َ ٧ََهي  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ  ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َوَحٔسیُث  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َححَّإد 

َِٟیَص صَُو بَٔؼٔحیٕح  ٔ ب٩ِٔ َس٤َ٠ََة  از  َح٤َّ

ی، اجحج نب دمحم،  ،ند نب ہملس، اوبزریب، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن 

م
قش
م

اربامیہ نب نسح 

  درتس ےہ(۔رفامیئ یلب افر ےتک یک تمیق ےنیل ےس نکیل اکشری ےتک یک )ینعی اکشری ےتک یک تمیق

ی، اجحج نب دمحم،  ،ند نب ہملس، اوبزریب، اجرب :  رافی

م
قش
م

 اربامیہ نب نسح 

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

  

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملساکشری ےتک یک تمیق انیل اجزئ ےہ اس ےس قلعتم دحثی 

     598    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلي، اب٩ سواء، سٌیس، ابو٣اٟک، ٤ًزو ب٩ طٌیب، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًزو :  راوی

ٌٔیْس  ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ َسَوإئ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٔ أَِخبََر٧َا  ظ ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ُط ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔي ٣َأٟٕک 

 َٓ بّا ٣ُک٠َََّبّة  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ إٔ٪َّ لٔي ّلَٔکَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٠َِیَک أَ٪َّ َرُجَّل أَتَي ا٨َّٟٔييَّ َػل ًَ ا٢َ ٣َا أ٣ََِشَک  َٗ ِٓتٔىٔي ٓٔیَضا  َ أ

 ُ ک َٓ بَُک  ا٢َ َو ّلَٔکَ َٗ َٓک١ُِ  ٠َِیَک َسِض٤َُک  ًَ ا٢َ ٣َا َرزَّ  َٗ ِؤسي  َٗ ِٓتٔىٔي فٔي  ا٢َ أَ َٗ َت٩َ٠ِ  َٗ ا٢َ َوإِٔ٪  َٗ َت٩َ٠ِ  َٗ ٠ُُِٗ  َوإِٔ٪  ًَلَيَّ ١ِ  َب  یَّ َِ إِٔ٪ َت

ِس َػ١َّ  َٗ َُیَِر َسِض٤َٔک أَِو َتحِٔسُظ  ٥َِٟ َتحِٔس ٓٔیطٔ أَثََز َسِض٥ٕ  ٠َِیَک ٣َا  ًَ یََّب  َِ ا٢َ َوإِٔ٪ َت ُتطُ  َٗ ٌِ ا٢َ اب٩ُِ َسَوإئ َوَس٤ٔ َٗ ِس أ٧َِتََن  َٗ ىٔي  ٌِ َش

 َّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل  ٔ ظ ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ُط  ٩ًَِ ٥َ ٩ِ٣ٔ أَبٔي ٣َأٟٕک ًُبَِیٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ اِْلَِخ٨َٔص  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  ي اهَّللُ 

نب بیعش، دبعاہلل نب رمعف ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل رمعف نب یلع، انب وساء، دیعس، اوبامکل، رمعف 

فملس ںیم احرض وہا افر رعض رکےن اگل ہک ریمے اپس اکشری ےتک ںیہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ اک مکح رفامںیئ۔ آپ یلص اہلل 

ںیم ےس ہن اھکںیئ وت مت اس وک اھکؤ۔ اس ےن رعض ای ارگہچ امر ڈاںیل؟  ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  و اکشر اہمترے ےتک ڑکپ ں رھپ اس



 

 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگہچ امر ڈاںیل رھپ اس ےن رعض ای اب ریت امکؿ اک مکح رشح اراشد رفامںیئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع

رھپ رعض ای ارگ اکشر ریت اھک رک اغبئ وہ اجےئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  و اکشر اہمترا ریت امرے اس وک اھکگو۔ اس ےن 

دونں  فآہل فملس ےن رفامای ارگہچ اغبئ وہ اجےئ رشبہکیط اس ںیم افر یسک ریت اک اشنؿ ہن وہ افر اس ںیم دبوب ہن دیپا وہ ینعی فہ اجونر اےنت

س اک اھکان اجزئ ںیہن ےہ )اس ےیل ہک ڑسا وہا وگتش ارماض دیپا ےک دعب لم اجےئ ہک فہ ڑس ایگ وہ افر اس ںیم ےس دبوب آریہ وہ وت ا

 رک ا ےہ(۔

 رمعف نب یلع، انب وساء، دیعس، اوبامکل، رمعف نب بیعش، دبعاہلل نب رمعف :  رافی

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

  

  اجےئ؟ارگ اپوتل اجونر فیشح وہ

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 ارگ اپوتل اجونر فیشح وہ اجےئ؟

     599    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ س٠امی٪، حشین ب٩ ًلي، زائسة، سٌیس ب٩ ٣ُسوٚ، ًبایة ب٩ رٓاًة ب٩ رآٍ، رآٍ ب٩ خسیخ :  راوی

ًََة ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس  ا َٓ َباَیَة ب٩ِٔ رٔ ًَ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٌٔیٔس ب٩ِٔ ٣َُِسُ ٩ًَِ َس ٩ًَِ َزائَٔسَة  ًَلٓٔيٕ  ث٨ََا حَُشیُِن ب٩ُِ  َٗا٢َ َحسَّ  ٪َ ٍٕ ٠َامِیَ ٔ  َرآ

ُِٟح٠َیِ  ٥َ فٔي ذٔی ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ا٢َ بَِی٤َ٨َا ٧َِح٩ُ ٣َ َٗ ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ  ٔ َٓأََػابُوا إٔبَّٔل ٩ًَِ َرآ ٔة ٩ِ٣ٔ تَٔضا٣ََة  َٔ

ََٓذبَُحوا َونَ  ُُٟض٥ِ  ح١ََّ أَوَّ ٌَ َٓ ِو٦ٔ  َ٘ ِٟ یَأت ا ٥َ فٔي أُِخَ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٤ّ٨ََُا َوَرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َِٟیض٥ِٔ َرُسو٢ُ َو ٔ ٍَ إ ٔ ُسٓ َٓ ُسوَر  ُ٘ ِٟ َؼبُوا ا

 َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َذَٟٔک اهَّللٔ َػل َٛ بَِی٤َ٨َا ص٥ُِ  َٓ  ٕ ٌٔیر أئ بَٔب ا ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ًَرِشّ َس٢َ  ٌَ َٓ ٥َ بَِی٨َُض٥ِ  َٗشَّ َئِ  ث٥َُّ  ٔٔ ِٛ
ُ أ َٓ ُسورٔ  ُ٘ ِٟ إٔذِ أ٣َََز بٔا

ََٓحَبَشُط ا ٣َاُظ َرُج١ْ بَٔشِض٥ٕ  ًَِیاص٥ُِ ََفَ
َ أ َٓ َل٠َبُوُظ  َٓ ِو٦ٔ إ ٔاَّ َخِی١ْ َشٔشیَرْة  َ٘ ِٟ َِٟیَص فٔي ا یْر َو ٌٔ َّي اهَّللُ هَّللُ ٧َسَّ َب ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ  

 َٜ وا بٔطٔ َص ٌُ َٓاِػ٨َ ٤َا ٠َََُب٥ُِٜ ٨ِ٣َٔضا  َٓ َِٟوِحٔع  أََوابٔٔس ا َٛ َِٟبَضائ٥ٔٔ أََوابَٔس  ٔ ا  َذا٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ َٟٔضٔذظ

 نب راعف، راعف نب

 

 نب رافعة

 

ة
بئ
دخجی ےس رفاتی ےہ ہک مہ گوگ روسؽ  ادمح نب امیلسؿ، نیسح نب یلع، زادئة، دیعس نب رسمفؼ، ابع

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت ذفاہفیلحل ںیم  و ہک اھتہم ںیم ےہ رافػ رعؼ انیم ہگج ےک اپس گووگں ےن افٹن افر 

 یک اعدت رکبایں احلص  ںی افر روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امتؾ گووگں ےک ےھچیپ ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ابمرہک یھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس گووگں ےس ےھچیپ ر ےت ےھت ) ا ہک بس ےک احالت ےس ابربخ رںیہ افر  و صخش کھت 



 

 

اجےئ اس وک وسار رک ںیل( وت  و رضحات آےگ ےھت وت اوہنں ےن امؽ تمینغ یک میسقت ںیم دلجی یک افر امؽ تمینغ میسقت وہےن ےس 

 ای افر اوہنں ےن د ںیگ ڑچاھ د ں۔ سج فتق روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےچنہپ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل لبق اجونرفں وک ذحب

فملس ےن رفامای وت فہ د ںیگ اٹل دی  ںیئ۔ رھپ اجونرفں وک میسقت ای وت دس رکبایں اکی افٹن ےک ربارب رقمر ف نیعتم  ںی اےنت ںیم 

ں ےک اپس وھگڑے یھب مک دعتاد ںیم ےھت )فر ہن گوگ اس اھبےگ وہےئ افر ڑگبے وہےئ افٹن وک اکی افٹن اھبگ الکن افر گووگ

ڑکپےن یک وکشش رکےت( افر فہ گوگ اس افٹن وک ڑکپےن ےک فاےطس دفڑے نکیل فہ اہھت ںیہن آای اہیں کت ہک اس ےن بس وک اکھت 

وک رفک دای )ینعی ریت اھکےن ےک دعب ایس ہگج رہھٹ ایگ( اس رپ  دای۔ آرخاکر اس ےک اکی آدیم ےن اکی ریت امرا وت اہلل ےن اس افٹن

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہی اجونر ) و ہک اکی رطہقی ےس اپوتل اجونر ںیہ ےسیج افٹن اگےئ لیب رکبی دہبن 

آےئ وت مت اس ےک اسھت اس رطہقی ےس رکف )ینعی مت اس  فریغہ( یھب فیشح وہ اجےت ںیہ ےسیج ہک یلگنج اجونر وت  و مت گووگں ےک اہھت ہن

ذموکرہ  ےک ریت امرف رھپ ارگ فہ اجونر رم اجےئ وت مت اس وک اھکگو اس ےیل ہک ارگ اےنپ ا رایر ےس یسک فہج ےس اباقدعہ اجونر ذحب ہن رک وکس وت

ِ ڑپھ رکریت امرےن ےس یھب فہ اجونر الحؽ وہ اج ا ےہ ا
َ
ِ اّلّ
ْ
 

س آرخی وصرت وک رشتعی یک االطصح ںیم زوکة ارطضاری رطہقی ےس ِسب

 ےس ریبعت ای اج ا ےہ۔

 نب راعف، راعف نب دخجی :  رافی

 

 نب رافعة

 

ة
بئ
 ادمح نب امیلسؿ، نیسح نب یلع، زادئة، دیعس نب رسمفؼ، ابع

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

  

 رگ وکیئ اکشر وک ریت امرے رھپ فہ ریت اھک رک اپین ںیم رگ اجےئ؟ا

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 ارگ وکیئ اکشر وک ریت امرے رھپ فہ ریت اھک رک اپین ںیم رگ اجےئ؟

     600    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، ًاػ٥ ا احو٢، طٌيي، ًسی ب٩ حات٥اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ًبساهَّلل ب٩ ٣بار  :  راوی

 ٩ًَِ ًَأػ٥ْ اِْلَِحَو٢ُ  ا٢َ أَِخبََرنٔي  َٗ ٤َُِٟباَرٔ   ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  َٗا٢َ َحسَّ  ٍٕ ًَسٔیِّ ب٩ِٔ َحات٥ٕٔ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ٨٣َٔی  ٩ًَِ ٔييِّ  ٌِ  اٟظَّ

٠َِیطٔ َو  ًَ َّي اهَّللُ  ُِٟ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َ ا٢َ َسأ َٓإِٔ٪ َوَجِسَتُط َٗ ًَزَّ َوَج١َّ  َٓاذَُِکِ اِس٥َ اهَّللٔ  ا٢َ إَٔذا َر٣َِیَ  َسِض٤ََک  َ٘ َٓ ِیٔس  ٩ًَِ اٟؼَّ  ٥َ
َس٠َّ

َت٠َطُ أَِو َسِض٤َُک  َٗ ٤َِٟاُئ  ٍَ فٔي ٣َإئ َو َا َتِسرٔی ا َٗ ِس َو َٗ َٓک١ُِ إ ٔاَّ أَِ٪ َتحَٔسُظ  ُٗت١َٔ  ِس  َٗ 

االوحؽ، یبعش، دعی نب احمت ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ادمح نب عینم، دبعاہلل نب ابمرک، اعمص 

ےس اکشر ےک قلعتم درایتف ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج فتق مت دخافدن دقفس اک انؾ ےل رکریت امرف رھپ ارگ فہ 



 

 

گو نکیل سج فتق فہ اپین ںیم رگ اجےئ افر ملع ہن وہ ہک اپین ںیم رگےن ےس ای ریت اجونر رما وہا ینعی رمدہ احتل ںیم ےلم وت مت اس وک اھک

 ےک زمخ ےس رما وت مت اس وک ہن اھکؤ۔

 ادمح نب عینم، دبعاہلل نب ابمرک، اعمص االوحؽ، یبعش، دعی نب احمت :  رافی

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

  

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 ارگ وکیئ اکشر وک ریت امرے رھپ فہ ریت اھک رک اپین ںیم رگ اجےئ؟

     601    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًا٣ز طٌيي، ًسی ب٩ حات٤ً٥زو ب٩ یحٌي ب٩ حارث، اح٤س ب٩ ابوطٌیب، ٣وسٰي ب٩ اًین، ٤ٌ٣ز، ًاػ٥ ب٩ س٠امی٪،  :  راوی

ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ أَ  ا٢َ َحسَّ َٗ ِیٕب  ٌَ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ أَبٔي ُط ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحارٔٔث  ٤ًَِزُو ب٩ُِ َیِحٌَي ب٩ِٔ ا ًَأػ٥ٔ أَِخبََر٧َا   ٩ًَِ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ًِیََن 

 َّ ًَٔسیِّ ب٩ِٔ َحات٥ٕٔ أ٧َ  ٩ًَِ ٔييِّ  ٌِ ٕ اٟظَّ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ  ٪َ ا٢َ إَٔذا ب٩ِٔ ُس٠َامِیَ َ٘ َٓ ِیٔس  ٩ًَِ اٟؼَّ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ُط َسأ٢ََ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

ِی٠َّة یَا َرُسو َٟ ًَىِّي  إِٔ٪ بَاَت  َٓ ا٢َ  َٗ َٓک١ُِ  َت١َ َسِض٤َُک  َ٘ َٓ َت اِس٥َ اهَّللٔ  ا٢َ إِٔ٪ َوَجِسَت أَِرَس٠َِ  َسِض٤ََک َول٠ََِبَک َوَذََکِ َٗ ٢َ اهَّللٔ 

ََل َتأِل١ُِ َسِض٤ََک َو  َٓ ٤َِٟأئ  ٍَ فٔي ا َٗ َٓک١ُِ َوإِٔ٪ َو َُیَِرُظ  ٥ِ َتحِٔس ٓٔیطٔ أَثََز َطِیٕئ  َٟ 

رمعف نب ییحی نب احرث، ادمح نب اوببیعش، ومٰیس نب انیع، رمعم، اعمص نب امیلسؿ، اعرم یبعش، دعی نب احمت ےس رفاتی ےہ ہک 

درایتف ای ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج فتق مت ریت امرف ای روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اکشر ےک قلعتم 

اہلل اک انؾ ےل رک اتک وھچڑف رھپ اہمترے ریت ےس اکشر رم اجےئ وت مت اس وک اھکگو ۔ دعی ےن رعض ای ارگ فہ اکی رات ےک دعب اہھت آےئ 

فآہل فملس ےن رفامای ارگ اہمترے ریت اک العفہ افر یسک دصہم )وچٹ( اک  )ینعی اکی رات زگر ےن رپ فہ ڑکپا اجےئ( آپ یلص اہلل ہیلع

 اس ںیم اشنؿ ہن اپؤ وت مت اس وک اھکگو افر ارگ اپین ںیم رگا وہا وہ وت اس وک ہن اھکؤ۔

 رمعف نب ییحی نب احرث، ادمح نب اوببیعش، ومٰیس نب انیع، رمعم، اعمص نب امیلسؿ، اعرم یبعش، دعی نب احمت :  رافی

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

  

 ارگ اکشر ریت اھک رک اغبئ وہ اجےئ وت ای مکح ےہ؟

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 ارگ اکشر ریت اھک رک اغبئ وہ اجےئ وت ای مکح ےہ؟

     602    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 زیاز ب٩ ایوب، ہظی٥، ابوبرش، سٌیس ب٩ جبیر، ًسی ب٩ حات٥ :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ  ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبیِر ٩ًَِ َس ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا أَبُو برِٔشٕ  َٗ ث٨ََا صَُظِی٥ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٠ُُِٗ  یَا َرُسو٢َ أَِخبََر٧َا زٔیَازُ ب٩ُِ أَیُّوَب  ا٢َ  َٗ ٔسیِّ ب٩ِٔ َحات٥ٕٔ 

 ٔ َیبَِتغ َٓ ِی٠ََتیِٔن  ِی٠ََة َوا٠َّٟ ٨ًَُِط ا٠َّٟ َیِٔیُب  َٓ ِیَس  ِیٔس َوإٔ٪َّ أََحَس٧َا َیزِمٔي اٟؼَّ َّا أَص١ُِ اٟؼَّ ا٢َ اهَّللٔ إ٧ٔ َٗ ّتا َوَسِض٤ُُط ٓٔیطٔ  ََٓیحُٔسُظ ٣َیِّ ي اِْلَثََز 

  َ٤ِٔ٠ًَ ٍٕ َو ٥ِ َتحِٔس ٓٔیطٔ أَثََز َسبُ َٟ ِض٥َ ٓٔیطٔ َو َٓک١ُِ إَٔذا َوَجِسَت اٟشَّ َت٠َطُ  َٗ  أَ٪َّ َسِض٤ََک 

زاید نب اویب، میشہ، اوبرشب، دیعس نب ریبج، دعی نب احمت ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! مہ گوگ اکشری گوگ ںیہ افر امہرے ںیم ےس 

 اج ا ےہ( وکیئ صخش ریت امر ا ےہ رھپ اکشر اغبئ وہ اج ا ےہ اکی رات افر دف رات )کت فہ اغبئ راتہ ےہ ینعی لگنج فریغہ ںیم پھچ

اہیں کت ہک فہ رمدہ احتل ںیم اپای اج ا ےہ افر اس ےک مسج ںیم ریت ںویتس وہ ا ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای 

 فریغہ یسک دفرسے اجونر ےک( اھکےن اک 

ے

ارگ ریت اس ےک ادنر وم ود وہ افر یسک دفرسے دردنے )ےک اھکےن اک ینعی ریش افر ڑھبیئ

 یئ اشنؿ ہن وہ افر مت وک ہی نیقی وہ اجےئ ہک فہ اجونر اہمترے یہ ریت ےس رما ےہ وت مت اس وک اھک گو۔اس ںیم وک

 زاید نب اویب، میشہ، اوبرشب، دیعس نب ریبج، دعی نب احمت :  رافی

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

  

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 ارگ اکشر ریت اھک رک اغبئ وہ اجےئ وت ای مکح ےہ؟

     603    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبسا اًلي و اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس، طٌبہ، ابوبرش، سٌیس ب٩ جبیر، ًسی ب٩ حات٥ :  راوی

 ًَ ُس ب٩ُِ  ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجبَ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َس ٩ًَِ أَبٔي برِٔشٕ  َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا َخأْٟس  ا َا َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ًِلَي َوإِٔس٤َ ٩ًَِ ِبٔس اِْلَ  ٕ یِر

٥ِ تَ  َٟ ا٢َ إٔذَا َرأَیَِ  َسِض٤ََک ٓٔیطٔ َو َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  َت٠َطُ ًَٔسیِّ ب٩ِٔ َحات٥ٕٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َٗ َّطُ  ٤ِٔ٠ًََ  أ٧َ َُیِرَُظ َو َز ٓٔیطٔ أَثَّزا 

 َٓک١ُِ 

دمحم نب دبعاالیلع ف اامسلیع نب دوعسد، اخدل، ہبعش، اوبرشب، دیعس نب ریبج، دعی نب احمت ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

فہ افر وکیئ اشنؿ ہن اپؤ افر مت وک نیقی وہ ہک فہ اجونر اہمترے فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج فتق مت اانپ ریت اجونر ںیم اپؤ افر اس ےک الع

 ریت ےس رما ےہ وت مت اس وک اھک گو۔

 دمحم نب دبعاالیلع ف اامسلیع نب دوعسد، اخدل، ہبعش، اوبرشب، دیعس نب ریبج، دعی نب احمت :  رافی

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

  



 

 

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 ارگ اکشر ریت اھک رک اغبئ وہ اجےئ وت ای مکح ےہ؟

     604    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبسا اًلي، خاٟس، طٌبہ، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٣یُسة، سٌیس ب٩ جبیر، ًسی ب٩ حات٥ :  راوی

ةَ أَِخبَرَ  ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ٣َِیَُسَ ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي 
ِبٔس اِْلَ ًَ ُس ب٩ُِ  ٕ  ٧َا ٣َُح٤َّ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ُجَبیِر ٩ًَِ َس

َس  ٌِ أَك٠ُُِب أَثََزُظ َب َٓ ِیَس  ٠ُُِٗ  یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ أَِرمٔي اٟؼَّ ا٢َ  َٗ ًَٔسیِّ ب٩ِٔ َحات٥ٕٔ  ٥ِ َیأِل١ُِ  ٩ًَِ  َٟ ا٢َ إَٔذا َوَجِسَت ٓٔیطٔ َسِض٤ََک َو َٗ ِی٠َٕة  َٟ

َٓک١ُِ   ٍْ  ٨ِ٣ُٔط َسبُ

دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، دبعاکلمل نب رسیمة، دیعس نب ریبج، دعی نب احمت ےس رفاتی ےہ ای روسؽ اہلل! ںیم اکشر ےک ریت امر ا 

ش رک ا وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج فتق مت اانپ ریت وہں رھپ اس ںیم اس اک اشنؿ اکی رات زگرےن ےک دعب الت

 اس ےک ادنر اپؤ افر اس وک یسک دفرسے دردنے ےن ہن اھکای وہ وت مت فہ اکشر اھکگو )ینعی فہ اکشر الحؽ ےہ(۔

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، دبعاکلمل نب رسیمة، دیعس نب ریبج، دعی نب احمت :  رافی

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

  

 سج فتق اکشر ےک اجونر ےس دبوب آےن گل اجےئ؟

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 سج فتق اکشر ےک اجونر ےس دبوب آےن گل اجےئ؟

     605    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ خاٟس خَل٢، ٩ٌ٣، ٣ٌاویة، اب٩ ػاٟح، ًبساٟزح٩٤ ب٩ جبیر ب٩ نٔیر، وہ اپ٨ے واٟس سے، ابوث٠ٌبة :  راوی

 ٩ًَِ اؤیَُة َوصَُو اب٩ُِ َػأٟٕح  ٌَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٣ُ َٗ  ٩ْ ٌِ ث٨ََا ٣َ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٢ُ
َِٟدَلَّ ٔ ب٩ِٔ  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  أَِخبََرنٔي أَِح٤َُس ب٩ُِ َخأٟٕس ا ب٩ِٔ ُجَبیِر

َّٟٔذی یُِسرُٔ  َػِیَسُظ بَ  ٥َ فٔي ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٠ََبَة  ٌِ ٩ًَِ أَبٔي َث ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ یِر َٔ َن نُ
ٔ
٠َِیأِل٠ُِطُ إ ٔاَّ أَِ٪ ی٨ُِت َٓ َس ثَََلٕث  ٌِ 

، انب اصحل، دبعارلنمح نب ریبج نب

 

ة
بئ
 ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی ادمح نب اخدل الخؽ، نعم، اعمف

 

ت ة
عل

 

 ،ریف، فہ اےنپ فادل ےس، اوبی

ےئ )وت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و وکیئ اانپ اکشر نیت دؿ ےک دعب اپےئ وت اس وک مت اھکگو نکیل بج اس ںیم دبوب دیپا وہ اج

 مت فہ اکشر ہن اھکؤ(۔



 

 

، انب  :  رافی

 

ة
بئ
 ادمح نب اخدل الخؽ، نعم، اعمف

 

ت ة
عل

 

 اصحل، دبعارلنمح نب ریبج نب ،ریف، فہ اےنپ فادل ےس، اوبی

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

  

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 سج فتق اکشر ےک اجونر ےس دبوب آےن گل اجےئ؟

     606    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبسا اًلي، خاٟس، طٌبہ، س٤ا ، ٣زی ب٩ ٗرطی، ًسی ب٩ حات٥ :  راوی

ُ  ٣ُزِّیَّ ب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ ٔس٤َإ   َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ِبٔس اِْلَ ًَ ُس ب٩ُِ  ًَسٔیِّ ب٩ِٔ َحا أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ ٓیٕ  رَطٔ ت٥ٕٔ َٗ

٤َِٟزِ  َٓأَُذِّٛیطٔ بٔا ِیَس َو َا أَٔجُس ٣َا أَُذِّٛیطٔ بٔطٔ  َیأُِخُذ اٟؼَّ َٓ ٠ُُِٗ  یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ أُِرٔس١ُ ل٠َِٔيي  ا٢َ  ٦َ ب٤َٔا َٗ ِٚ اٟسَّ ٔ ا٢َ أَصِز َٗ َؼا  ٌَ ِٟ َوةٔ َوا

ًَزَّ َوَج١َّ   ٔطئَِ  َواذَُِکِ اِس٥َ اهَّللٔ 

، رمی نب رطقی، دعی نب احمت ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رعض ای ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، امسک

 فآہل فملس ںیم اتک وھچڑ ا وہں رھپ فہ اکشر ڑکپ اتیل ےہ نکیل ریمے اپس ذحب رکےن ےک فاےطس ھچک ںیہن وہ ا وت ںیم رھتپ ای ڑکلی ےس ) و

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج زیچ ےس دؽ ہاےہ مت اہلل اک انؾ ےل رک اجونر اک ہک داھر دار وہیت ےہ( اکشر ذحب رک ا وہں آپ یلص 

 وخؿ اہب دف۔ )بلطم ہی ےہ ہک اکشر الحؽ وہےن ےک فاےطس دف رشط ںیہ اکی وت اہلل اک انؾ انیل افر دفرسے وخؿ اہبان(۔

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، امسک، رمی نب رطقی، دعی نب احمت :  رافی

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

  

 رعماض ےک اکشر ےس قلعتم

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 رعماض ےک اکشر ےس قلعتم

     607    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ز، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، ہ٤ا٦، ًسی ب٩ حات٣٥ح٤س ب٩ ٗسا٣ة، جزی :  راوی

 َٗ ًَسٔیِّ ب٩ِٔ َحات٥ٕٔ   ٩ًَِ ا٦ٕ  ٩ًَِ َص٤َّ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر   ٕ ٩ًَِ َجزٔیز َُٗسا٣ََة  ُس ب٩ُِ  ِّي أَِخبََرنٔي ٣َُح٤َّ ٔن ٠ُُِٗ  یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ إ ا٢َ 

 َٓ ًَلَيَّ  ُت٤ِٔشُک  َٓ ٤ََة  َّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ِٟکََٔلَب ا َٓأ٣ََِش٩َِٜ أُِرٔس١ُ ا َت اِس٥َ اهَّللٔ  ٤ََة َوَذََکِ
َّ٠ ٌَ ٤ُ ِٟ ىٔي ا ٌِ ِٟکََٔلَب َش ا٢َ إَٔذا أَِرَس٠َِ  ا َٗ آل١ُُ ٨ِ٣ٔطُ 



 

 

 ٔ ِّي أَِرم ٔن ٠ُُِٗ  َوإ َِٟیَص ٨ِ٣َٔضا  َضا ل٠َِْب  ِٛ ٥ِ َشرِشَ َٟ َت٩َ٠ِ ٣َا  َٗ ا٢َ َوإِٔ٪  َٗ َت٩َ٠ِ  َٗ ٠ُُِٗ  َوإِٔ٪  َٓک١ُِ  ٠َِیَک  زَ ًَ ٌِ ٔ٤ِٟ ِیَس بٔا َٓأُٔػیُب ي اٟؼَّ أق 

ََل َتأِل١ُِ  َٓ زِٔؿطٔ  ٌَ َٓک١ُِ َوإَٔذا أََػاَب بٔ  َٚ َدزَ َٓ ِیَ   َزأق َوَس٤َّ ٌِ ٔ٤ِٟ ا٢َ إَٔذا َر٣َِیَ  بٔا َٗ  َٓآل١ُُ 

، رجری، وصنمر، اربامیہ، امہؾ، دعی نب احمت ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رعض ای ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم

 

 دمحم نب دقامة

ےھ وہےئ ےتک وک وھچڑ ا وہں رھپ فہ اکشر ڑکپےت ںیہ وت اس وک اھک ا وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج فتق مت دس

وک  الھکسےئ افر دساھےئ وہےئ ےتک وک اہلل اک انؾ ےل رک وھچڑف افر فہ رھپ اکشر ڑکپ ںیل وت مت اس وک اھک گو۔ ںیم ےن رعض ای ارگ فہ اکشر

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگہچ امر ڈاںیل سج فتق کت ہک اؿ ےک اسھت وکیئ دفرسا اتک رشکی ہن وہ اجےئ۔ امر ڈاںیل؟ 

ںیم ےن رعض ای رعماض اتکنیھپ وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج فتق مت رعماض وکنیھپ اہلل اک انؾ ےل رک افر فہ 

 اجبن ےس ادنر دالخ وہ( وت مت اھکگو افر ارگ آڑا ڑپے وت مت اس وک تم اھکؤ۔ )ادنر( سھگ اجےئ )ینعی ونک یک

، رجری، وصنمر، اربامیہ، امہؾ، دعی نب احمت :  رافی

 

 دمحم نب دقامة

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

  

 سج اجونر رپ آڑا رعماض ڑپے

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 سج اجونر رپ آڑا رعماض ڑپے

     608    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلي، ٣ح٤س ب٩ شٌ٘وب، طٌبہ، ًبساهَّلل ب٩ ابي سرف، طٌيي، ًسی ب٩ حات٥ :  راوی

ُس بِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٔييِّ أَِخبََر٧َا  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ رَفٔ  ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ أَبٔي اٟشَّ ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ رَفٕ  ٌِ ٩ُ َج

ا٢َ  َ٘ َٓ َزأق  ٌِ ٔ٤ِٟ ٩ًَِ ا  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ُِٟ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل
َ ا٢َ َسأ َٗ ًَٔسیَّ ب٩َِ َحات٥ٕٔ    ُ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٓک١ُِ  إَٔذا أََػاَب بَٔحسِّ َٗ ظٔ 

ََل َتأِل١ُِ  َٓ َُّط َوٗٔیْذ  إ٧ٔ َٓ ت١َٔ  ُ٘ َٓ زِٔؿطٔ  ٌَ  َوإَٔذا أََػاَب بٔ

رمعف نب یلع، دمحم نب وقعیب، ہبعش، دبعاہلل نب ایب رفس، یبعش، دعی نب احمت ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس ےن رفامای سج فتق داھر یک اجبن فہ ےگل وت مت اس وک اھکگو افر  فملس ےس رعماض ےس قلعتم رعض ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

 (بج فہ آڑا وہ رک اکشر ےک ےگل وت مت اس وک ہن اھکؤ )ویکہکن فہ وموقذہ ےہ افر رحاؾ افر اناجزئ ےہ

 رمعف نب یلع، دمحم نب وقعیب، ہبعش، دبعاہلل نب ایب رفس، یبعش، دعی نب احمت :  رافی

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



 

 

  

 رعماض ےک ونک ےس  و اکشر امرا اجےئ اس ےس قلعتم دحثی

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 رعماض ےک ونک ےس  و اکشر امرا اجےئ اس ےس قلعتم دحثی

     609    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حشین ب٩ ٣ح٤س ذراَ، ابو٣حؼ٩، حؼین، طٌيي، ًسی ب٩ حات٥ :  راوی

ٔييِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ث٨ََا حَُؼیِْن  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبُو ٣ُِحَؼ٩ٕ  ا٢َ َحسَّ َٗ  َُ ا رَّ
ٕس اٟذَّ ُِٟحَشیُِن ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ا٢َ أَِخبََر٧َا ا َٗ ًَسٔیِّ ب٩ِٔ َحات٥ٕٔ   ٩ًَِ  

ُِٟ  َرُسو٢َ اهَّللٔ  َ زِٔؿطٔ َسأ ٌَ َٓک١ُِ َوإَٔذا أََػاَب بٔ  ٔ ظ ا٢َ إَٔذا أََػاَب بَٔحسِّ َ٘ َٓ َزأق  ٌِ ٔ٤ِٟ ٩ًَِ َػِیسٔ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ََل َتأِل١ُِ َػل َٓ 

نیسح نب دمحم ذراع، اوبنصحم، نیصح، یبعش، دعی نب احمت ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعماض ےک 

ر ےس قلعتم درایتف ای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج فتق اس ےک ونک گل اجےئ وت مت اس وک اھکگو افر بج فہ آڑا اکش

 ڑپے وت مت اس وک ہن اھکؤ)ویکہکن فہ وموقذہ ےہ  و ہک رحاؾ ےہ(۔

 نیسح نب دمحم ذراع، اوبنصحم، نیصح، یبعش، دعی نب احمت :  رافی

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

  

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 رعماض ےک ونک ےس  و اکشر امرا اجےئ اس ےس قلعتم دحثی

     610    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ا، طٌيي، ًسی ب٩ حات٥ًلي ب٩ ححز، ًیسٰي ب٩ یو٧ص، زَکی :  راوی

ًَٔسیِّ   ٩ًَِ ٔييِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ یَّا  ٩ًَِ َزََکٔ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ًٔیَسي ب٩ُِ یُو٧َُص َوَُیِرُُظ  َٗ  ٕ ًَلٔيُّ ب٩ُِ حُِحز ُِٟ  َرُسو٢َ أَِخبََر٧َا  َ ا٢َ َسأ َٗ  ب٩ِٔ َحات٥ٕٔ 

 َ٘ َٓ َزأق  ٌِ ٔ٤ِٟ ٩ًَِ َػِیٔس ا  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ُضَو َوٗٔیْذ اهَّللٔ َػل َٓ زِٔؿطٔ  ٌَ َٓک١ُِ َو٣َا أََػاَب بٔ  ٔ ظ  ا٢َ ٣َا أََػِبَ  بَٔحسِّ

یلع نب رجح، ٰیسیع نب ویسن، زرکای، یبعش، دعی نب احمت ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعماض 

ای سج فتق فہ رعماض ونک )افر داھر( یک اجبن ےس ےگل وت مت ےک اکشر ےس قلعتم درایتف ای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفام

 اس وک اھکگو افر ارگ آڑا ےگل وت مت اس وک ہن اھکؤ ویکہکن فہ وموقذہ ےہ۔

 یلع نب رجح، ٰیسیع نب ویسن، زرکای، یبعش، دعی نب احمت :  رافی

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



 

 

  

 اکشر ےک ےھچیپ اجان

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 اکشر ےک ےھچیپ اجان

     611    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، ابو٣وسي، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، ابو٣وسي، وہب ب٩  :  راوی

 اب٩ ًباض٨٣بہ، 

٩ًَِ أَبٔي ٣ُوَسي ح َوأ٧ََِبأ٧ََا  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ِبٔس أَِخبََر٧َا إِٔسَح ًَ  ٩ًَِ ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا ٣َُح٤َّ

طٕ  ٩ًَِ َوصِٔب ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ أَبٔي ٣ُوَسي  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  اٟزَِّح٩ٔ٤َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ 

٤ُِٟثَ  ُى  ٔاب٩ِٔ ا ِٔ َن َوا٠َّٟ
ٔ
ُتت ِٓ ٠َِلاَ٪ ا ٍَ اٟشُّ َب

١َ َو٩ِ٣َ اتَّ َٔ َُ ِیَس  ٍَ اٟؼَّ ا َو٩ِ٣َ اتََّب َٔ َِٟبازٔیََة َج ٩ََٜ ا  ىَّيَس

دمحم نب ینثم، دبعارلنمح، ایفسؿ، اوبومیس، فبہ نب ہبنم، انب ابعس ےس رفاتی  ااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلنمح، ایفسؿ، اوبومیس،

ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و وکیئ لگنج ںیم راہشئ ا رایر رکے وت فہ صخش تخس )دؽ( وہ اجےئ اگ افر 

وہ اجےئ اگ افر  و وکیئ ابداشہ ےک اسھت رےہ اگ فہ آتف ںیم التبم وہاگ   و وکیئ اکشر ےک ہلغشم ںیم اگل راہ وت فہ دفرسی ابوتں ےس اغلف

 )ہاےہ دنی ےک اابتعر ےس ای داین ےک اابتعر ےس(۔

 اقحس نب اربامیہ، دبعارلنمح، ایفسؿ، اوبومیس، دمحم نب ینثم، دبعارلنمح، ایفسؿ، اوبومیس، فبہ نب ہبنم، انب ابعس :  رافی

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

  

 رخوگش ےس قلعتم

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 رخوگش ےس قلعتم

     612    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یر، ٣وسٰي ب٩ ك٠حہ، ابوہزیزہ٣ح٤س ب٩ ٤ٌ٣ز بَحاني، حبا٪، اب٩ ہَل٢، ابوًوا٧ة، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ً :  راوی

ًَوَ  ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َحبَّاُ٪ َوصَُو اب٩ُِ صََٔل٢ٕ  ا٢َ َحسَّ َٗ انٔيُّ  َِٟبَِحَ ٕ ا ٤َز ٌِ ُس ب٩ُِ ٣َ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٕ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ٤ًَُیِر ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ ا٧ََة 



 

 

ا٢َ َجاَئ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  َضا بَیَِن یََسیِطٔ ٣ُوَسي ب٩ِٔ ك٠ََِحَة  ٌَ َوَؿ َٓ ِس َطَواصَا  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔأَِر٧َٕب  ًَ َّي اهَّللُ  ٔلَي ا٨َّٟٔييِّ َػل ابٔيٌّ إ أرَِعَ

ِو٦َ أَِ٪ یَأِل٠ُُوا َوأ٣ََِشَک اِْلَ  َ٘ ِٟ ٥ِ٠َ َیأِل١ُِ َوأ٣َََز ا َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ابٔيُّ َٓأ٣ََِشَک َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َّي رِعَ َُٟط َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ

ا٢َ إِٔ٪  َٗ  ٕ ِّي أَُػو٦ُ ثَََلثََة أَیَّا٦ٕ ٩ِ٣ٔ ل١ُِّ َطِضز ٔن ا٢َ إ َٗ َک أَِ٪ َتأِل١َُ  ٌُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا ی٨َ٤َِ زَّاهَّللُ  ُِ ِٟ ُؼ٥ِ ا َٓ ٨َِ  َػائ٤ّٔا  ُٛ 

، دبعاکلمل نب ریمع

 

ة

 

، ومٰیس نب ہحلط، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اکی اگؤں اک ابدنشہ دمحم نب رمعم رحباین، ةحؿ، انب الہؽ، اوبوعاب

)دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر فہ( اکی رخوگش وھبؿ رک الای افر اس ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

ش ںیہن اھکای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اسےنم فہ رخوگش شیپ ای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہھت رفک ایل افر فہ رخوگ

ےن )فہ رخوگش دفرسے رضحات ےک اسےنم رھک دای افر( دفرسفں وک اھکےن اک مکح رفامای اس داہییت صخش ےن یھب فہ رخوگش ںیہن 

ہ ںیم نیت دؿ ےک رفزے اھکای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت سک فہج ےس ںیہن اھک رےہ وہ؟ اس ےن رعض ای ںیم وت رہ ام

راتھک وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ وت رہ امہ ںیم نیت دؿ ےک رفزے راتھک ےہ وت ہادنین راوتں ںیم رفزہ راھک رکف 

 ف ں رات ںیم(۔72ف ں افر 73ف ں 73)ینعی 

، دبعاکلمل نب ریمع، :  رافی

 

ة

 

 ومٰیس نب ہحلط، اوبرہریہ دمحم نب رمعم رحباین، ةحؿ، انب الہؽ، اوبوعاب

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

  

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 رخوگش ےس قلعتم

     613    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ی٥ ب٩ جبیر و ٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪ و ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤، ٣وسٰي ب٩ ك٠حہ، اب٩ حوتٜیة٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، حٜ :  راوی

٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ًُِث٤َاَ٪ َو٣َُح٤َّ  ٕ َو ٜٔی٥ٔ ب٩ِٔ ُجَبیِر ٩ًَِ َح َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٔس ب٩ِٔ 

 ٩ًَِ َ  ٣ُوَسي ب٩ِٔ ك٠ََِحَة  ا٢َ أَبُو َذٓرٕ أ٧َ َٗ ا٢َ  َٗ اَحٔة  َ٘ ِٟ ٧َا یَِو٦َ ا ٨ًَُِط ٩ِ٣َ َحأَضُ ا٢َ ٤ًَُزُ َرضَٔي اهَّللُ  َٗ ا٢َ  َٗ ٔة  ٜٔیَّ َِٟحِوَت ُتَٔي َرُسو٢ُ اب٩ِٔ ا ا أ

ِّي َرأَیُِتَضا تَ  ٔن َّٟٔذی َجاَئ بَٔضا إ ا٢َ اٟزَُّج١ُ ا َ٘ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔأَِر٧َٕب  ًَ َّي اهَّللُ  ٥َِٟ اهَّللٔ َػل  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َٓکَاَ٪ ا٨َّٟٔييُّ َػل ِسمَي 

ٕ ثَََلثَُة أَیَّ  ا٢َ ٩ِ٣ٔ ل١ُِّ َطِضز َٗ ا٢َ َو٣َا َػِو٣َُک  َٗ ِّي َػائ٥ْٔ  ٔن ا٢َ َرُج١ْ إ َ٘ َٓ ا٢َ ل٠ُُوا  َٗ َُّط  ِٟبٔیٔف َیأِل١ُِ ث٥َُّ إ٧ٔ ٩ًَِ ا أَی٩َِ أ٧ََِ   َٓ ا٢َ  َٗ ا٦ٕ 

َة  ًَرِشَ زِّ ثَََلَث  ُِ ِٟ ةَ ا ًَرِشَ َة َوَخ٤َِص  ًَرِشَ  ٍَ  َوأَِربَ

 ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع 

 

کتئة

 

دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، میکح نب ریبج ف رمعف نب امثعؿ ف دمحم نب دبعارلنمح، ومٰیس نب ہحلط، انب وحب

رایمؿ اکی ہگج ےہ( ےن درایتف ای ہک وکؿ آدیم مہ گووگں ےک اسھت اھت اقہح فاےل دؿ )اقہح ہکم رکمہم افر دمہنی ونمرہ ےک د



 

 

رضحت اوبذر ےن رفامای ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اھت ہک اکی رخوگش آای افر  و صخش اس وک ےل رک احرض وہا 

اھت اس ےن رعض ای ںیم ےن داھکی ہک اس وک ضیح آراہ اھت۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک ںیہن اھکای افر 

ف ں 73وگں ےس رفامای ہک اس وک اھک گو۔ اکی صخش ےن رعض ای ںیم رفزہ دار وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای گو

 ف ں  ارخی ہادنین راوتں ںیم مت ےن ویکں رفزے ںیہن رےھک؟72ف ں افر73

  دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، میکح نب ریبج ف رمعف نب امثعؿ ف دمحم نب دبعارلنمح، :  رافی

 

کتئة

 

 ومٰیس نب ہحلط، انب وحب

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

  

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 رخوگش ےس قلعتم

     614    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، طٌبہ، ہظا٦، اب٩ زیس، ا٧صاس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس :  راوی

  ُ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ َوصَُو اب٩ُِ َزیِٕس  َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ِح٨َا  أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ َٔ و٢ُ أَِن ُ٘ أََنّشا َش

ٔلَي أَبٔي ك٠َِ  َٓحٔئُِ  بَٔضا إ َٓأََخِذتَُضا  ِضَزأ٪  ٠ًََِیطٔ أَِر٧َّبا ب٤َٔزِّ اٟوَّ َّي اهَّللُ  ٔلَي ا٨َّٟٔييِّ َػل ِیَضا إ َٛ َٔدَٔذیَِضا َوَورٔ َثىٔي بٔ ٌَ َب َٓ ََٓذبََحَضا  َحَة 

ب٠َٔطُ  َ٘ َٓ  ٥َ  َوَس٠َّ

اامسلیع نب دوعسد، اخدل، ہبعش، اشہؾ، انب زدی، اسن ےس رفاتی ےہ ہک رمارہظلاؿ انیم ہگج  و ہک ہکم رکمہم ےس اکی زنمؽ رپ فاعق 

وگش وک وھچڑا رھپ اس وک ڑکپ ایل افر رضحت اوبہحلط ےک اپس رخوگش الای افر رضحت اوبہحلط ےک اپس ےل رک احرض ےہ۔ ںیم ےن اکی رخ

وہا وت اوہنں ےن اس وک ذحب ای افر اس یک راںین افر رسنی ریمے اہھت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم یجیھب۔ 

 امای۔آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وبقؽ رف

 اامسلیع نب دوعسد، اخدل، ہبعش، اشہؾ، انب زدی، اسن :  رافی

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

  

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 رخوگش ےس قلعتم

     615    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، جٌرف، ًاػ٥ و زاؤز، طٌيي، اب٩ ػٔوا٪ :  راوی

ا٢َ أََػِبُ  أَ  َٗ َواَ٪  ِٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ َػ ٔييِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ًَأػ٥ٕ َوَزاُوَز   ٩ًَِ ِْٔؽ  ث٨ََا َح ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٥ِ٠َ أَٔجِس ٣َا أَِخبََر٧َا  َٓ ِر٧ََبیِٔن 



 

 

ِیُتُض٤َا ب٤َٔزَِوةٕ  َّٛ َذ َٓ أ٣َََزنٔي بٔأَل٠ِٔض٤َٔا أَُذِّٛیض٤َٔا بٔطٔ  َٓ َٔک  ٩ًَِ ذَٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ُِٟ  ا٨َّٟٔييَّ َػل َ  ََٓشأ

ہبیتق، رفعج، اعمص ف داؤد، یبعش، انب وفصاؿ ےن رعض ای ںیم ےن دف رخوگش ڑکپے رھپ اؿ وک ذحب رکےن ےک ےیل ھچک ںیہن اپای وت اؿ 

  ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اؿ وک اھک گو۔وک رھتپ ےس ذحب ای۔ اس ےک دعب یبن یلص اہلل

 ہبیتق، رفعج، اعمص ف داؤد، یبعش، انب وفصاؿ :  رافی

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

  

 وگہ ےس قلعتم دحثی

وں ےس قلعتم اکشر :   ابب
ئ
 

 افر ذب

 وگہ ےس قلعتم دحثی

     616    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اٟک، ًبساهَّلل ب٩ زی٨ار، اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َر  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر   ٩ًَِ ث٨ََا ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ًَلَي أَِخبََر٧َا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوصَُو  ًَ َّي اهَّللُ  ُسو٢َ اهَّللٔ َػل

٣ُطُ  ا٢َ  َا آل٠ُُطُ َو َا أرَُحِّ َ٘ َٓ بِّ  َـّ ٩ًَِ اٟ ٔ ُسئ١َٔ  ٨ِٔ٤ِٟبَر  ا

 ہبیتق، امکل، دبعاہلل نب دانیر، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ای ایگ وگہ ےس قلعتم۔ آپ یلص اہلل

 ہیلع فآہل فملس ربنم رپ ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہن وت ںیم اس وک اھک ا وہں ہن رحاؾ اتہک وہں۔

 ہبیتق، امکل، دبعاہلل نب دانیر، انب رمع :  رافی

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

  

وں ےس قلعتماکش :   ابب
ئ
 

 ر افر ذب

 وگہ ےس قلعتم دحثی

     617    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اٟک، ٧آٍ و ًبساهَّلل ب٩ زی٨ار، اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ٍٕ َو ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ُٗتَِیَبُة  ا٢َ أَِخبََر٧َا  َٗ بِّ  َـّ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ ٣َا َتَزی فٔي اٟ َٗ أَ٪َّ َرُجَّل 

٣ٔطٔ   َِٟشُ  بٔآل٠ٔٔطٔ َو َا ٣ََُحِّ



 

 

ہبیتق، امکل، انعف ف دبعاہلل نب دانیر، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن رعض ای ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ یلص 

قلعتم ای اراشد رفامےت ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہن ںیم اس وک اھک ا وہں ہن رحاؾ اتہک اہلل ہیلع فآہل فملس وگہ ےک 

 وہں۔

 ہبیتق، امکل، انعف ف دبعاہلل نب دانیر، انب رمع :  رافی

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

  

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 وگہ ےس قلعتم دحثی

     618    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٛثیر ب٩ ًبیس، ٣ح٤س ب٩ رحب، زبیسی، زہزی، ابوا٣ا٣ة ب٩ سہ١، ًبساهَّلل ب٩ ًباض، خاٟس ب٩ وٟیس :  راوی

ٔس ب٩ِٔ رَحِ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ثٔیرُ ب٩ُِ ًُبَِیٕس  َٛ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔي أ٣َُا٣ََة ب٩ِٔ َسِض١ٕ  ا٢َ أَِخبََرنٔي اٟزُّصِزٔیُّ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّبَِیٔسیِّ  ٕب 

رُقِّ  َٓ ٓبٕ ٣َِظوٓٔیٕ  ـَ ُتَٔي بٔ ٥َ أ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َِٟؤٟیٔس أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٩ًَِ َخأٟسٔ ب٩ِٔ ا َ ًَبَّإض  أ َٓ َِٟیطٔ  ٔ َِٟیطٔ بَٔیٔسظٔ َٟٔیأِل١َُ َب إ ٔ صَِوی إ

ِٟوَ  َٟطُ َخأُٟس ب٩ُِ ا ا٢َ  َ٘ َٓ ٨ًَِطُ  ٍَ یََسُظ  َٓ َِٟح٥ُ َؿٓبٕ ََفَ طُ 
َّ َٟطُ ٩ِ٣َ َحرَضَ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ إ٧ٔ ا٢َ  َٗ بُّ ٨ِ٣ُٔط  َـّ ا٦ْ اٟ ٟٔیٔس یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ أرََحَ

 َٓ ِومٔي  َٗ ٥ِ ی٩َُِٜ بٔأَِرٔق  َٟ  ٩ِٜٔ ا٢َ  َا َوَل َٗ ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  أَل١ََ ٨ِ٣ُٔط َوَرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٓ بِّ  َـّ ٔلَي اٟ َٓأَصَِوی َخأْٟس إ ُُٓط  ا ًَ أَٔجُسنٔي أَ

 َی٨ُِوزُ 

 نب لہس، دبعاہلل نب ابعس، اخدل نب ف دی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص 

 

ریثک نب دیبع، دمحم نب رحب، زدیبی، زرہی، اوبااممة

فآہل فملس یک دختم ںیم انھب وہا وگہ آای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس یک اجبن اہھت ڑباھای  و رضحات وم ود ےھت اہلل ہیلع 

اوہنں ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی وگہ اک وگتش ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہھت چنیھک ایل۔ رضحت اخدل 

ای روسؽ اہلل! ای وگہ رحاؾ ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیہن نکیل ریمی وقؾ یک یتسب ںیم وگہ ںیہن نب ف دی ےن رعض ای 

وہ ا وت ھجم وک اس ےس رفنت وسحمس وہیت ےہ رھپ رضحت اخدل ےن اہھت ڑباھای افر فہ اھکای افر روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دھکی 

 رےہ ےھت۔

 نب لہس، دبعاہلل نب ابعس، اخدل نب ف دیریثک نب :  رافی

 

  دیبع، دمحم نب رحب، زدیبی، زرہی، اوبااممة

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

  

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب



 

 

 وگہ ےس قلعتم دحثی

     619    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوزاؤز، شٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، وہ اپ٨ے واٟس سے، ػاٟح، اب٩ طہاب، ابوا٣ا٣ة ب٩ سہ١ اب٩ ًباض، خاٟس ب٩ وٟیس :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطضَ  ٩ًَِ َػأٟٕح  ث٨ََا أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا َش ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا أَبُو َزاُوَز  ٩ًَِ أَبٔي أ٣َُا٣ََة ب٩ِٔ َسِض١ٕ  إب 

َّي اهَّللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َُّط َزَخ١َ ٣َ َِٟؤٟیٔس أَِخبَرَُظ أ٧َ َّطُ أَِخبََرُظ أَ٪َّ َخأَٟس ب٩َِ ا ًَبَّإض أ٧َ ًَلَي ٣َِی٤ُو٧ََة ب٨ِٔٔ   اب٩ِٔ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ

ٔلَي  ٦َ إ سِّ ُ٘ َٓ َُٟتطُ  َِٟحارٔٔث َوهَٔي َخا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َا ا َّي اهَّللُ  َِٟح٥ُ َؿٓبٕ َولَاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل

٠َِیطٔ  ًَ َّي اهَّللُ  ُف ا٨ِِّٟشَوةٔ أ ََا تُِدبٔرَِ٪ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ا٢َ َب َ٘ َٓ ٥َ٠َ ٣َا صَُو  ٌِ ي َش
َّ َِٟح٥ُ َوَس٠َّ  َیأِل١ُُ َطِیّئا َحً َُّط  أَِخبَرَِتُط أ٧َ َٓ ٥َ ٣َا َیأِل١ُُ 

٨َّٜٔطُ  ا٢َ  َا َوَل َٗ ا٦ْ صَُو  ٥َ أرََحَ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ُِٟ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َ ا٢َ َخأْٟس َسأ َٗ طُ  َٛ تََر َٓ ِومٔي َؿٓبٕ  َٗ َِٟیَص فٔي أَِرٔق  ا٦ْ  ٌَ  كَ

َٓاِجتََرِر  ا٢َ َخأْٟس  َٗ ُُٓط  ا ًَ أَٔجُسنٔي أَ ٩ًَِ ٣َیِ َٓ ثَُط اب٩ُِ اِْلََػ٥ِّ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی٨ُِوزُ َوَحسَّ ًَ َّي اهَّللُ  أَل٠َُِتُط َوَرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٓ ٔلَيَّ  ٤ُو٧ََة تُُط إ

 َولَاَ٪ فٔي حِٔحزٔصَا

 نب لہس انب ابعس، اخدل نب ف دی ےس

 

رفاتی ےہ ہک فہ  اوبداؤد، وقعیب نب اربامیہ، فہ اےنپ فادل ےس، اصحل، انب اہشب، اوبااممة

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اؿ یک اخہل رضحت ومیمہن تنب احرث یک دختم ںیم احرض وہےئ فاہں رپ آپ یلص اہلل 

 ہیلع فآہل فملس وک وگہ اک وگتش شیپ ای ایگ ٰ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وکیئ یھب زیچ انتفؽ ںیہن رفامےت سج فتق کت ہک قیقحت ہن

۔ رفام ےتیل ہک ای ےہ۔ ضعب وخانیت ےن رعض ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک التب د ں ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ای اھکںیئ ےگ

رھپ اوہنں ےن ہہک دای ہک ہی وگتش وگہ اک ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فہ وھچڑ دای افر انتفؽ ںیہن رفامای رضحت اخدل ےن رعض 

 ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ای رضحت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ای ہی رحاؾ ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ای ںیم

ےن رفامای ںیہن نکیل ہی وگتش ریمے  کل ںیم ںیہن اتلم وت ھجم وک اس ںیم رکاتہ ولعمؾ وہیت ےہ۔ رضحت اخدل ےن رعض ای ہی ابت 

  اینپ اجبن چنیھک ایل افر اس وک اھک ایل افر اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بس ھچک الم ہظ رفام رےہ ےھت۔نس رک ںیم ےن فہ وگتش

 نب لہس انب ابعس، اخدل نب ف دی :  رافی

 

 اوبداؤد، وقعیب نب اربامیہ، فہ اےنپ فادل ےس، اصحل، انب اہشب، اوبااممة

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

  

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 وگہ ےس قلعتم دحثی

     620    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس، طٌبہ، ابوبرش، سٌیس ب٩ جبیر، اب٩ ًباض :  راوی

ٌٔی١ُ ب٩ُِ  ًَبَّإض  أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ُجَبیِر ٩ًَِ َس ٩ًَِ أَبٔي برِٔشٕ  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ا٢َ  ٣َِش َٗ

 ٔ أَل١ََ ٩ِ٣ٔ اِْلَٗ َٓ ٥َ أَّٗٔلا َوَس٨ّ٤ِا َوأَُؿبًّا 
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٔلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ًَٟٔي إ ّرا أَصَِسِت َخا ذُّ َ٘ ٩ٔ٤ِ َوَتَزَ  اِْلَُؿبَّ َت ٔم َواٟشَّ

ًَلَي ٣َائَٔسةٔ َر  ا٣ّا ٣َا أُل١َٔ  ِو لَاَ٪ رَحَ َٟ ٥َ َو
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ًَلَي ٣َائَٔسةٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأُل١َٔ  َّي اهَّللُ   ُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل

، دیعس نب ریبج، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ریمی اخہل مرتحہم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اامسلیع نب دوعسد، اخدل، ہبعش، اوبرشب

فر اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم رینپ یھگ افر وگہ )اکی اجونر ےہ( اک ہصح  اجیھ )نکیل( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رینپ ا

اؾ وہیت وت فہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک درتس وخاؿ ابمرک رپ سک رطہقی ےس یھگ انتفؽ رفام ایل نکیل وگہ ںیہن اھکیئ ارگ فہ رح

 اھکیئ اجیت؟ )ہی ےلمج رافی ےک ایخالت ںیہ( افر ہن یہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس وک اھکےن اک مکح رفامےت۔

 اامسلیع نب دوعسد، اخدل، ہبعش، اوبرشب، دیعس نب ریبج، انب ابعس :  رافی

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

  

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 وگہ ےس قلعتم دحثی

     621    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زیاز ب٩ ایوب، ہظی٥، ابوبرش، سٌیس ب٩ جبیر، اب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ أَ   ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبیِر ٩ًَِ َس ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا أَبُو برِٔشٕ  َٗ ث٨ََا صَُظِی٥ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَل١ِٔ ِخبََر٧َا زٔیَازُ ب٩ُِ أَیُّوَب  َّطُ ُسئ١َٔ  ًَبَّإض أ٧َ  

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّي اهَّللُ  ٔلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ِیٕس إ َٔ ا٢َ أَصَِسِت أ٦ُُّ حُ َ٘ َٓ َبأب  ِـّ ٩ٔ٤ِ َواِْلَٗٔٔم َوَتَزَ  اٟ أَل١ََ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ َٓ ٥َ َس٨ّ٤ِا َوأَّٗٔلا َوأَُؿبًّا 
َّ٠

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّي اهَّللُ  ًَلَي ٣َائَٔسةٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ا٣ّا ٣َا أُل١َٔ  ٠َِو لَاَ٪ رَحَ َٓ َُٟض٩َّ  ّرا  ذُّ َ٘ َباَب َت ِـّ  ٥َ َو َا أ٣َََز بٔأَل٠ِٔض٩َّٔ اٟ

اوبرشب، دیعس نب ریبج، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک اؿ ےس درایتف ای ایگ ہک وگہ اک اھکان اسیک ےہ؟ اوہنں ےن زاید نب اویب، میشہ، 

ئدد ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک یھگ افر رینپ افر وگہ  اجیھ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یھگ  ت

 

ذض
افر رفامای رضحت اؾ 

ت یک فہج ےس افر رکاتہ یک فہج ےس ایس رطح وھچڑ دای۔ ارگ وگہ رحاؾ وہ ا وت فہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رینپ اھک ایل افر وگہ وک رفن

 ےک درتسوخاؿ رپ سک رطح ےس اھکای اج ا؟ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفرسفں وک اھکےن اک سک فہج ےس مکح رفامےت؟

 ، انب ابعسزاید نب اویب، میشہ، اوبرشب، دیعس نب ریبج :  رافی

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

  



 

 

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 وگہ ےس قلعتم دحثی

     622    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 َل٦ ب٩ س٠ی٥، حؼین، زیس ب٩ وہب، ثاب  ب٩ یزیس انؼاریس٠امی٪ ب٩ ٨٣ؼور ب٠خي، ابواحوؾ، س :  راوی

 ًَ ٩ًَِ حَُؼیِٕن  ٦ُ ب٩ُِ ُس٠َِی٥ٕ  ث٨ََا أَبُو اِْلَِحَؤؾ َسَلَّ ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟب٠ِخٔيُّ  ُ٪ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر ا ٩ًَِ ثَابٔٔ  ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ُس٠َامِیَ ٩ِ َزیِٔس ب٩ِٔ َوصِٕب 

٨َّا ٣َ  ُٛ ا٢َ  َٗ َٓأََخِذُت َیزٔیَس اِْلَِنَؼارٔیِّ  َٓأََػاَب ا٨َّٟاُض ٔؿَبابّا  ٨َِٟا ٨ِ٣َز ّٔا  ٨َزَ َٓ ٥َ فٔي َسرَفٕ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل

طُ  ٌَ سُّ بٔطٔ أََػابٔ ٌُ أََخَذ ًُوّزا َش َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  َظَویُِتُط ث٥َُّ أََتِیُ  بٔطٔ ا٨َّٟٔييَّ َػل َٓ ائٔی١َ  ث٥َُّ  َؿبًّا  ّة ٩ِ٣ٔ بَىٔي إرِٔسَ ا٢َ إٔ٪َّ أ٣َُّ َٗ

ِس أَ  َٗ ٠ُُِٗ  َیا َرُسو٢َ اهَّللٔ إٔ٪َّ ا٨َّٟاَض  َوابِّ هَٔي  ِّي  َا أَِزرٔی أَیُّ اٟسَّ ٔن ٤َا أ٣َََز بٔأَل٠َِٔضا ٣ُٔشَدِ  َزَوابَّ فٔي اِْلَِرٔق َوإ َٓ ا٢َ  َٗ ل٠َُوا ٨ِ٣َٔضا 

 َو َا ٧ََهي

ص، السؾ نب میلس، نیصح، زدی نب فبہ، اثتب نب زیدی ااصنری ےس رفاتی ےہ ہک مہ گوگ روسؽ امیلسؿ نب وصنمر یخلب، اوباوح

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رفس ںیم ےھت ہک مہ گوگ اکی زنمؽ رپ رہھٹ ےئگ اس ہگج گووگں ےن اکی وگہ ڑکپ ریھک یھت 

ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم فہ ےل رک احرض وہا۔ آپ یلص ںیم ےن اکی وگہ ےل رک وھبؿ یل افر رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی ڑکلی ےس اس یک اایلگنں امشر رکان رشفع رفام د ں افر رفامای ہک ینب ارسالیئ یک وقؾ ںیم دخافدن دقفس ےن 

( افر فہ گوگ زنیم ےک اجونر نب ےئگ نکیل ںیم  ھچک گووگں یک وصرت خسم رفام دی )ینعی اؿ ےک رہچے اگبڑ رک دنبر افر زنخری انب

ے

دیئ

فافق وہں ہک فہ وکؿ ےس اجونر ںیہ؟ ںیم ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! گوگ وت اس وک اھک ےئگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہن وت 

 اس وک اھکےن اک مکح رفامای افر ہن یہ اس ےس عنم رفامای

 ص، السؾ نب میلس، نیصح، زدی نب فبہ، اثتب نب زیدی ااصنریامیلسؿ نب وصنمر یخلب، اوباوح :  رافی

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

  

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 وگہ ےس قلعتم دحثی

     623    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ یزیس، بہز ب٩ اسس، طٌبہ، ًسی ب٩ ثاب ، زیس ب٩ وہب، ثاب  ب٩ وزشٌة :  راوی

ًَٔسیُّ ب٩ُِ  ثَىٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ُ ب٩ُِ أََسٕس  ث٨ََا بَِضز ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ًَِزُو ب٩ُِ َیزٔیَس  ُ  َزیَِس ب٩َِ أَِخبََر٧َا  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ثَابٕٔ  



 

 

ُث  ١َ ی٨َُِو  َوصِٕب یَُحسِّ ٌَ َح َٓ ٓبٕ  ـَ ٥َ بٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٔلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ا٢َ َجاَئ َرُج١ْ إ َٗ َة  ٌَ ٠ِّبُُط ٩ًَِ ثَابٔٔ  ب٩ِٔ َوزٔش َ٘ َِٟیطٔ َوشُ ٔ زُ إ

١َّ َصَذا ٨ِ٣َٔضا ٌَ َٟ ِّي  َا أَِزرٔی  ٔن ٠َِ  َوإ ٌَ َٓ ّة ٣ُٔشَدِ   َا یُِسَری ٣َا  ا٢َ إٔ٪َّ أ٣َُّ َٗ  َو

 ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل رمع

 

ئعة ف نب زیدی، زہب نب ادس، ہبعش، دعی نب اثتب، زدی نب فبہ، اثتب نب فدی

فملس یک دختم ںیم اکی وگہ ےل رک احرض وہا۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس وک ٹلپ رک دےنھکی ےگل افر رفامای ہک اکی اتم ےہ  و 

 ؾ اس ہن ای ای اھت۔ ںیم فافق ںیہن وہں اشدی وہ اتکس ےہ ہک ہی ایس اتم ںیم ےس وہ۔ہک خسم وہیئگ یھت ہن ولعم

  :  رافی

 

ئعة  رمعف نب زیدی، زہب نب ادس، ہبعش، دعی نب اثتب، زدی نب فبہ، اثتب نب فدی

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

  

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 وگہ ےس قلعتم دحثی

     624    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلي، ًبساٟزح٩٤، طٌبہ، ح٥ٜ، زیس ب٩ وہب، بزاء ب٩ ًازب، ثاب  :  راوی

ا٢َ حَ  َٗ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ًَازٕٔب أَِخبََر٧َا  ِٟبََرأئ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ َوصِٕب   ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط سَّ

ّة ٣ُ  ا٢َ إٔ٪َّ أ٣َُّ َ٘ َٓ ٓبٕ  ـَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔ َّي اهَّللُ  َة أَ٪َّ َرُجَّل أَتَي ا٨َّٟٔييَّ َػل ٌَ ٥٠ًَُِ ٩ًَِ ثَابٔٔ  اب٩ِٔ َوزٔش  ٔشَدِ  َواهَّللُ أَ

نمح، ہبعش، مکح، زدی نب فبہ، رباء نب اعزب، اثتب ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع رمعف نب یلع، دبعارل

فآہل فملس یک دختم ںیم وگہ ےل رک احرض وہا۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس وک ٹلپ رک دےنھکی ےگل افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

یھت افر دخافدن دقفس ایھچ رطح ےس فافق ےہ )فہ اجونر وگہ وہاگ ای وکیئ افر دفرسا اجونر  ےن رفامای اکی اتم ےہ  و ہک خسم وہیئگ

 وہاگ (۔

 رمعف نب یلع، دبعارلنمح، ہبعش، مکح، زدی نب فبہ، رباء نب اعزب، اثتب :  رافی

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

  

  ےس قلعتم دحثیوجب

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 وجب ےس قلعتم دحثی

     625    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، اب٩ جزیخ، ًبساهَّلل ب٩ ًبیس ب٩ ٤ًیر، اب٩ ابي ٤ًار :  راوی

ا٢َ َحسَّ  َٗ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  إر أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َّ٤ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي   ٕ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ًُبَِیٔس ب٩ِٔ ٤ًَُیِر  ٩ًَِ ثَىٔي اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ا٢َ َحسَّ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس

  ُ٠ُِٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ٠ُِ  أََػِیْس هَٔي  ُ٘ َٓ أ٣َََزنٔي بٔأَل٠َِٔضا  َٓ  ٍٔ بُ َـّ ٩ًَِ اٟ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ ُِٟ  َجابَٔز ب٩َِ 
َ ا٢َ َسأ تَ َٗ ٌِ َّي أََس٤ٔ ُط ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل

 ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   اهَّللُ 

دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، انب رججی، دبعاہلل نب دیبع نب ریمع، انب ایب امعر ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس 

ر ےہ۔ اوہنں ےن اہک   اہں۔ ںیم ےن رعض ای مت ےن درایتف ای ہک اوہنں ےن اس ےک اھکےن اک مکح رفامای ںیم ےن رعض ای فہ اکش

 ہی روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک  ےہ؟ اوہنں ےن اہک   اہں۔

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، انب رججی، دبعاہلل نب دیبع نب ریمع، انب ایب امعر :  رافی

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

  

 دردنفں یک رحتم ےس قلعتم

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 دردنفں یک رحتم ےس قلعتم

     626    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہاسحٙ ب٩ ٨٣ؼور، ًبساٟزح٩٤، ٣اٟک، اس٤اًی١ ب٩ ابي حٜی٥، ًبیسة ب٩ سٔیا٪، ابوہزی :  راوی

ٌٔی١َ ب٩ِٔ أَبٔي  ٩ًَِ إِٔس٤َ ث٨ََا ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ًَبٔیَسَة ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا إِٔسَح  ٩ًَِ ٜٔی٥ٕ  َح

 َ ا٢َ ل١ُُّ ذٔی ٧ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  َیاَ٪  ِٔ ا٦ْ ُس أَل٠ُُِط رَحَ َٓ  َٔ َبا  اَب ٩ِ٣ٔ اٟشِّ

ااحسؼ نب وصنمر، دبعارلنمح، امکل، اامسلیع نب ایب میکح، دیبعة نب ایفسؿ، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 ےسیج ہک ریش یڑیھای یلب فآہل فملس ےن اراشد رفامای رہ اکی داتن فاےل دردنے اک اھکان رحاؾ ےہ )ینعی  و ہک داوتنں ےن اکشر رک ا ےہ

 فریغہ(۔

 اقحس نب وصنمر، دبعارلنمح، امکل، اامسلیع نب ایب میکح، دیبعة نب ایفسؿ، اوبرہریہ :  رافی

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

  

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب



 

 

 ےس قلعتمدردنفں یک رحتم 

     627    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ٨٣ؼور و ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، سٔیا٪، زہزی، ابوازریص، ابوث٠ٌبة خظىي :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَبٔي إ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َو٣َُح٤َّ ُِٟدَظىٔيِّ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٠ََبَة ا ٌِ ٩ًَِ أَبٔي َث ِزرٔیَص 

 َٔ َبا ٩ًَِ أَل١ِٔ ل١ُِّ ذٔی ٧َإب ٩ِ٣ٔ اٟشِّ ٥َ ٧ََهي  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َػل

 ینشخ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

 

ت ة
عل

 

فملس ےن  ااحسؼ نب وصنمر ف دمحم نب ینثم، ایفسؿ، زرہی، اوبادرسی، اوبی

 اممتعن رفامیئ رہ اکی داتن فاےل دردنے ےک اھکےن ےس۔

 ینشخ :  رافی

 

ت ة
عل

 

 اقحس نب وصنمر ف دمحم نب ینثم، ایفسؿ، زرہی، اوبادرسی، اوبی

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

  

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 دردنفں یک رحتم ےس قلعتم

     628    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪، ب٘یة، بحیر، خاٟس، جبیر ب٩ نٔیر، ابوث٠ٌبة :  راوی

ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ُجَبیِر ٩ًَِ َخأٟٕس   ٕ ٩ًَِ بَحٔیر ُة  ث٨ََا َب٘ٔیَّ َٗا٢َ َحسَّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ  أَِخبََر٧َا  َٗ ا٢َ  َٗ ٠ََبَة  ٌِ ٩ًَِ أَبٔي َث  ٕ یِر َٔ نُ

٤َُِٟحثَّ  َٔ ل١ُُّ ذٔی ٧َإب َو َا َتٔح١ُّ ا َبا ٥َ  َا َتٔح١ُّ ا٨ُِّٟضَيي َو َا َیٔح١ُّ ٩ِ٣ٔ اٟشِّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   ٤َةُ َػل

 ےس رفاتی

 

ت ة
عل

 

، ریحب، اخدل، ریبج نب ،ریف، اوبی

 

 قتئة
ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای یسک  رمعف نب امثعؿ، ی

مہ )ینعی فہ اجونر سج وک ریت ےس ای دنبفؼ فریغہ یک

 

ج ب
م

 صخش اک امؽ گوانٹ اجزئ ںیہن ےہ افر ہن یہ داتن فاےل دردنہ اک اھکان افر ہن یہ 

 وگویلں ےس اشنہن انبای اجےئ(۔

، ریحب، اخدل :  رافی

 

 قتئة
 رمعف نب امثعؿ، ی

 

ت ة
عل

 

 ، ریبج نب ،ریف، اوبی

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

  

 وھگڑے اک وگتش اھکےن یک ااجزت

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 وھگڑے اک وگتش اھکےن یک ااجزت



 

 

     629    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ و اح٤س ب٩ ًبسة، ح٤از، ٤ًزو، اب٩ زی٨ار، ٣ح٤س ب٩ ًلي، جابز :  راوی

ٔس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٤ًَِزٕو َوصَُو اب٩ُِ زٔی٨َإر   ٩ًَِ اْز  ث٨ََا َح٤َّ ا َا َحسَّ َٗ ًَِبَسَة  ُٗتَِیَبُة َوأَِح٤َُس ب٩ُِ  ا٢َ ٧ََهي َوَذََکَ أَِخبََر٧َا  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز ًَلٓٔيٕ  ب٩ِٔ 

َِٟدِی١ٔ َر  ٔ َوأَذَٔ٪ فٔي ا ُِٟح٤ُز ٩ًَِ ُُٟحو٦ٔ ا ٥َ یَِو٦َ َخِیبََر  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   ُسو٢َ اهَّللٔ َػل

ربیخ  ہبیتق ف ادمح نب دبعة،  ،ند، رمعف، انب دانیر، دمحم نب یلع، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ وک زغفہ

 ای دگوھں ےک وگتش )اھکےن( ےس افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااجزت دی وھگڑفں اک وگتش اھکےن یک۔ےک رفز عنم رفام

 ہبیتق ف ادمح نب دبعة،  ،ند، رمعف، انب دانیر، دمحم نب یلع، اجرب :  رافی

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

  

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 وھگڑے اک وگتش اھکےن یک ااجزت

     630    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، سٔیا٪، ٤ًزو، جابز :  راوی

٨َ٤َا َرُسو ٌَ ِ ا٢َ أَك َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز ٤ًَِزٕو   ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َِٟدِی١ٔ َو٧ََضا٧َا أَِخبََر٧َا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُُٟحو٦َ ا َّي اهَّللُ  ٢ُ اهَّللٔ َػل

 ٔ ُِٟح٤ُز  ٩ًَِ ُُٟحو٦ٔ ا

ہبیتق، ایفسؿ، رمعف، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ گووگں وک وھگڑفں اک وگتش الھکای افر آپ یلص 

 وھں ےک وگتش ےس عنم رفامای۔اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربیخ فاےل دؿ دگ

 ہبیتق، ایفسؿ، رمعف، اجرب :  رافی

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

  

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 وھگڑے اک وگتش اھکےن یک ااجزت

     631    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  :  راوی

٩ًَِ أَبٔي ُِٟحَشیِٔن َوصَُو اب٩ُِ َوإٗٔس  ٩ًَِ ا ١ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي  ـِ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ یِٕث  ُِٟحَشیُِن ب٩ُِ رُحَ ٤ِزُو ب٩ُِ  أَِخبََر٧َا ا ًَ ٕ َو ٩ًَِ َجابٔز  ٔ اٟزُّبَیِر



 

 

 ًَ ًََلإئ   ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي ٧َحٔیٕح  ٕ و  ٩ًَِ َجابٔز ٥َ َیِو٦َ َخِیبََر ُُٟحو٦َ زٔی٨َإر  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٨َ٤َا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٌَ ِ ا٢َ أَك َٗ  ٕ ٩ِ َجابٔز

 ٔ ُِٟح٤ُز ٩ًَِ ُُٟحو٦ٔ ا َِٟدِی١ٔ َو٧ََضا٧َا   ا

 رتہمج اسہقب رفاتی ےک اطمقب ےہ۔

  :  رافی

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

  

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 وھگڑے اک وگتش اھکےن یک ااجزت

     632    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلي ب٩ ححز، ًبیساهَّلل، اب٩ ٤ًزو، ًبسالَکی٥، ًلاء، جابز :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَلٔيُّ ب٩ُِ حُِحز ٨َّا ٧َأِل١ُُ أَِخبََر٧َا  ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز ًََلإئ   ٩ًَِ ی٥ٔ  ِبُس اِلََکٔ ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ًَِزٕو  ًُبَِیُس اهَّللٔ َوصَُو اب٩ُِ 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ًَِضسٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ًَلَي  َِٟدِی١ٔ   ُُٟحو٦َ ا

ےس رفاتی ےہ ہک مہ گوگ وھگڑفں اک وگتش روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل  یلع نب رجح، دیبع اہلل، انب رمعف، دبعارکلمی، اطعء، اجرب

 فملس ےک دفر ابمرک ںیم اھکای رکےت ےھت۔

 یلع نب رجح، دیبعاہلل، انب رمعف، دبعارکلمی، اطعء، اجرب :  رافی

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

  

 وھگڑے اک وگتش رحاؾ وہےن ےس قلعتم

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 وھگڑے اک وگتش رحاؾ وہےن ےس قلعتم

     633    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

واٟس سے، وہ اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ب٘یة ب٩ وٟیس، ثور ب٩ یزیس، ػاٟح ب٩ یحٌي ب٩ ٣٘سا٦ ب٩ ٣ٌسی َکب، وہ اپ٨ے  :  راوی

 اپ٨ے زازا سے، خاٟس ب٩ وٟیس

٩ًَِ َػ  ثَىٔي ثَِوُر ب٩ُِ َیزٔیَس  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟؤٟیسٔ  ُة ب٩ُِ ا ث٨ََا َب٘ٔیَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  َسا٦ٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ِ٘ ٔ٤ِٟ أٟٔح ب٩ِٔ َیِحٌَي ب٩ِٔ ا



 

 

٩ًَِ َخا  ٔ ظ ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َب  ٔسی ََکٔ ٌِ و٢ُ  َا َیح١ُّٔ أَل١ُِ ٣َ ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َش ًَ َّي اهَّللُ  ٍَ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َّطُ َس٤ٔ َِٟؤٟیٔس أ٧َ ٟٔٔس ب٩ِٔ ا

 ٔ َِٟح٤ٔیر ا٢ٔ َوا َِ ٔ ِٟب َِٟدِی١ٔ َوا  ُُٟحو٦ٔ ا

 نب ف دی، وثر نب زیدی، اصحل نب ییحی نب دقماؾ نب دعمی رکب، فہ اےنپ فادل ےس، فہ

 

 قتئة
اےنپ دادا ےس، اخدل نب  ااحسؼ نب اربامیہ، ی

ف دی ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک  آپ رفامےت ےھت الحؽ ںیہن ےہ وھگڑے افر رچخفں افر دگوھں ےک وگتش 

 اھکان۔

 نب ف دی، وثر نب زیدی، اصحل نب ییحی نب دقماؾ نب دعمی رکب، فہ اےنپ فادل ےس، فہ اےنپ دادا :  رافی

 

 قتئة
ےس،  اقحس نب اربامیہ، ی

 اخدل نب ف دی

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

  

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 وھگڑے اک وگتش رحاؾ وہےن ےس قلعتم

     634    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ب٘یة، ثور ب٩ یزیس، ػاٟح ب٩ یحٌي ب٩ ٣٘سا٦ ب٩ ٣ٌسی َکب، وہ اپ٨ے واٟس سے، وہ اپ٨ے زازا سے،  ٛثیر ب٩ ًبیس، :  راوی

 خاٟس ب٩ وٟیس

َس  ِ٘ ٔ٤ِٟ ٩ًَِ َػأٟٔح ب٩ِٔ َیِحٌَي ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ثَِورٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس  ُة  ث٨ََا َب٘ٔیَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ثٔیرُ ب٩ُِ ًُبَِیٕس  َٛ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا  َب  ٔسی ََکٔ ٌِ أَبٔیطٔ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٣َ

٩ًَِ أَل١ِٔ ُُٟحو٦ٔ ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهي  ًَ َّي اهَّللُ  َِٟؤٟیٔس أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٩ًَِ َخأٟٔس ب٩ِٔ ا ظٔ  ٔ َول١ُِّ ٩ًَِ َجسِّ َِٟح٤ٔیر ا٢ٔ َوا َِ ٔ ِٟب َِٟدِی١ٔ َوا

 َٔ َبا  ذٔی ٧َإب ٩ِ٣ٔ اٟشِّ

، وثر نب زیدی، اصحل نب ییحی نب دقما

 

 قتئة
ؾ نب دعمی رکب، فہ اےنپ فادل ےس، فہ اےنپ دادا ےس، اخدل نب ف دی ےس ریثک نب دیبع، ی

رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ وھگڑفں رچخفں افر دگوھں افر داتن فاےل دردنفں اک وگتش 

 اھکےن ےس۔

، وثر نب زیدی، اصحل نب ییحی نب دقماؾ نب  :  رافی

 

 قتئة
 دعمی رکب، فہ اےنپ فادل ےس، فہ اےنپ دادا ےس، اخدل نب ف دیریثک نب دیبع، ی

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

  

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 وھگڑے اک وگتش رحاؾ وہےن ےس قلعتم



 

 

     635    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، ًبسالَکی٥، ًلاء، جابز :  راوی

 ٕ ٩ًَِ َجابٔز ًََلإئ   ٩ًَِ ی٥ٔ  ًَِبسٔ اِلََکٔ  ٩ًَِ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ  ٩ًَِ ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا ٨َّا ٧َأِل١ُُ ُُٟحو٦َ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ُٛ ا٢َ  َٗ  

 ِٟ ٠ُُِٗ  ا َِٟدِی١ٔ  ا٢َ  َا ا َٗ ا٢َ  َِ ٔ  ب

دمحم نب ینثم، دبعارلنمح، ایفسؿ، دبعارکلمی، اطعء، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک مہ گوگ وھگڑفں اک وگتش اھکےت ےھت رضحت اطعء ےن 

 اہک ہک ای رچخفں اک؟ اوہنں ےن رفامای ںیہن۔ ارثک ایس رطػ ںیہ ہک وھگڑے اک وگتش اھکان درتس ےہ۔

 ، ایفسؿ، دبعارکلمی، اطعء، اجربدمحم نب ینثم، دبعارلنمح :  رافی

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

  

 یتسب ےک دگوھں ےک وگتش اھکےن ےس قلعتم دحثی

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 یتسب ےک دگوھں ےک وگتش اھکےن ےس قلعتم دحثی

     636    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور و حارث ب٩ ٣شٜین، سٔیا٪، زہزی، حش٩ ب٩ ٣ح٤س و ًبساهَّلل ب٩ ٣ح٤س :  راوی

٩ًَِ ُس  ُط  َٟ ُى  ِٔ ٍُ َوا٠َّٟ ٠ًََِیطٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ائَّة  ٜٔیٕن ِٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َوا َیاَ٪ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ِٔ  ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ 

ًَبَّإض إٔ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ  ًَلٔيٌّ  ٔاب٩ِٔ  ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیض٤َٔا  ٕس  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ٕس َو َِٟحَش٩ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهي  َّي اهَّللُ   َػل

ٔ اِْلَص٠ِٔیَّةٔ  ُِٟح٤ُز ٩ًَِ ُُٟحو٦ٔ ا ٔة َو ٌَ ٤ُِِٟت  یَِو٦َ َخِیبَرَ  ٧ٔکَاحٔ ا

دمحم نب وصنمر ف احرث نب نیکسم، ایفسؿ، زرہی، نسح نب دمحم ف دبعاہلل نب دمحم ےس رفاتی ےہ ہک رضحت یلع ےن رضحت انب ابعس 

 ےس اہک ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہعتم ےک اکنح ےس افر یتسب ےک دگوھں ےک وگتش ےس ربیخ فاےل دؿ عنم رفامای۔

 دمحم نب وصنمر ف احرث نب نیکسم، ایفسؿ، زرہی، نسح نب دمحم ف دبعاہلل نب دمحم :  رافی

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

  

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 یتسب ےک دگوھں ےک وگتش اھکےن ےس قلعتم دحثی



 

 

     637    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠امی٪ ب٩ زاؤز، ًبساهَّلل ب٩ وہب، یو٧ص و ٣اٟک و اسا٣ة، اب٩ طہاب، حش٩ و ًبساهَّلل، ٣ح٤س، ًلي ب٩ ابوكاٟب :  راوی

 ُ ا٢َ أَِخبََرنٔي یُو٧ َٗ ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ َوصِٕب  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ُس٠َامِیَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ُص َو٣َأْٟک َوأَُسا٣َُة 

ا٢َ ٧َهَ  َٗ ٨ُِط  ًَ ًَلٔيِّ ب٩ِٔ أَبٔي كَأٟٕب َرضَٔي اهَّللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیض٤َٔا  ٕس  ِبٔس اهَّللٔ ابِىَِي ٣َُح٤َّ ًَ َِٟحَش٩ٔ َو ٠َِیطٔ ا ًَ َّي اهَّللُ  ي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

ةٔ ا٨َِّٟشأئ یَِو٦َ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُِت  ٥َ ٔ اِِلِٔنٔشیَّةٔ  َوَس٠َّ ُِٟح٤ُز ٩ًَِ ُُٟحو٦ٔ ا  َخِیبََر َو

، انب اہشب، نسح ف دبع اہلل، دمحم، یلع نب اوبسابل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

 

امیلسؿ نب داؤد، دبعاہلل نب فبہ، ویسن ف امکل ف ااسمة

وھں ےک وگتش ےس اممتعن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربیخ ےک دؿ وخانیت ےک اسھت ہعتم رکےن ےس افر یتسب ےک دگ

 رفامیئ۔

، انب اہشب، نسح ف دبعاہلل، دمحم، یلع نب اوبسابل :  رافی

 

 امیلسؿ نب داؤد، دبعاہلل نب فبہ، ویسن ف امکل ف ااسمة

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

  

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 یتسب ےک دگوھں ےک وگتش اھکےن ےس قلعتم دحثی

     638    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ٣ح٤س ب٩ برش، ًبیساهَّلل، ٤ًزو ب٩ ًلي، یحٌي، ًبیساهَّلل، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٣ُ  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ث٨ََا َیِحٌَي  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ًُبَِیُس اهَّللٔ ح َوأ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ُس ب٩ُِ برِٔشٕ  َح٤َّ

 ٔ ُِٟح٤ُز ٩ًَِ ا ٥َ ٧ََهي  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  یَّةٔ یَِو٦َ َخِیبَرَ اِْلَص٠ِٔ ًُبَِیٔس اهَّللٔ 

فآہل ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب رشب، دیبع اہلل، رمعف نب یلع، ییحی، دیبع اہلل، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 فملس ےن اممتعن رفامیئ یتسب ےک دگوھں ےک وگتش ےس ربیخ فاےل رفز۔

 اہلل، رمعف نب یلع، ییحی، دیبعاہلل، انعف، انب رمعاقحس نب اربامیہ، دمحم نب رشب، دیبع :  رافی

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

  

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 یتسب ےک دگوھں ےک وگتش اھکےن ےس قلعتم دحثی

     639    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ٣ح٤س ب٩ ًبیس، ًبیساهَّلل، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

 ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ًُبَِیُس اهَّللٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ًُبَِیٕس  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٣َُح٤َّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  َّي اهَّللُ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل  ٍٕ 

١ِ َخِیبَرَ  ُ٘ ٥َِٟ َش  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ِٔث٠َُط َو

 ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب دیبع، دیبع اہلل، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ نکیل اس رفاتی ںیم ربیخ اک کذرکہ ںیہن ےہ۔

 اقحس نب اربامیہ، دمحم نب دیبع، دیبعاہلل، انعف، انب رمع :  رافی

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

  

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 یتسب ےک دگوھں ےک وگتش اھکےن ےس قلعتم دحثی

     640    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زاء٣ح٤س ب٩ ًبسا اًلي، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ًاػ٥، طٌيي، ب :  راوی

 ٩ًَِ ًَأػ٥ٕ   ٩ًَِ ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٔٚ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ًَِبٔس اِْلَ ُس ب٩ُِ  ا٢َ ٧ََهي أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ِٟبََرأئ  ٩ًَِ ا ٔييِّ  ٌِ اٟظَّ

ُِٟح٤ُ  ٩ًَِ ُُٟحو٦ٔ ا ٥َ یَِو٦َ َخِیبََر  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  یّحا َو٧ٔیّئاَرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ـٔ ٔ اِِلِٔنٔشیَّةٔ َن  ز

دمحم نب دبعاالیلع، دبعارلزاؼ، رمعم، اعمص، یبعش، رباء ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربیخ ےک رفز یتسب 

 ےک دگوھں ےک وگتش ےس عنم رفامای ہاےہ فہ وگتش اکپ وہا وہ ای اچک وہ۔

 زاؼ، رمعم، اعمص، یبعش، رباءدمحم نب دبعاالیلع، دبعارل :  رافی

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

  

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 یتسب ےک دگوھں ےک وگتش اھکےن ےس قلعتم دحثی

     641    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ یزیس ٣رقی، سٔیا٪، ابواسحٙ طیباني، ًبساهَّلل ب٩ ابي اوفي :  اویر

 ٔ ِیَبان َٙ اٟظَّ ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُئ  ٤ُِٟرِقٔ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس ا ُس ب٩ُِ  ا٢َ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ أَبٔي أَِوفَي   ٩ًَِ يِّ 

٠ًََِیطٔ أَ  َّي اهَّللُ  ٨ََٓاَزی ٨َ٣ُازٔی ا٨َّٟٔييِّ َػل َلَبِد٨َاَصا  َٓ یَٔة  ِٟرَقِ َّي  َػب٨َِا یَِو٦َ َخِیبََر ح٤ُُّزا َخارّٔجا ٩ِ٣ٔ ا َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

 ٔ ُسوَر ب٤َٔا ٓ ُ٘ ِٟ ٔٔئُوا ا ِٛ َ أ َٓ  ٔ ُِٟح٤ُز ٦َ ُُٟحو٦َ ا ِس رَحَّ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  أ٧َِاَصااهَّللُ  َٔ ِٛ َ أ َٓ  یَضا 



 

 

دمحم نب دبعاہلل نب زیدی رقمی، ایفسؿ، اوب ااحسؼ ابیشین، دبعاہلل نب ایب افیف ےس رفاتی ےہ ہک مہ گووگں ےن زغفہ ربیخ ےک رفز 

 دگےھ ڑکپ ےیل۔  و ہک اگؤں ےس ےلکن ےھت رھپ اؿ اک وگتش اکپےن ےک فاےطس ڑچاھ دای ہک اس دفراؿ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

فملس یک رطػ ےس آفاز دےنی فاےل ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک انمدی رکےن فاےل ےن آفاز اگلیئ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل 

ہیلع فآہل فملس ےن دگوھں ےک وگتش وک رحاؾ رقار دای ےہ وت مہ گووگں ہن )ہی مکح افر اراشد ابمرک نس رک( اؿ دوگیں وک ٹلپ دای افر 

 ای(۔فہ وگتش کنیھپ د

 دمحم نب دبعاہلل نب زیدی رقمی، ایفسؿ، اوباقحس ابیشین، دبعاہلل نب ایب افیف :  رافی

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

  

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 یتسب ےک دگوھں ےک وگتش اھکےن ےس قلعتم دحثی

     642    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ یزیس، سٔیا٪، ایوب، ٣ح٤س، ا٧ص :  راوی

 َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَیُّوَب  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس  ًَ ُس ب٩ُِ  َّي اهَّللُ  ا٢َ َػبََّح َرُسو٢ُ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ اهَّللٔ َػل

َِٟد٤ٔیُص َوَر  ْس َوا اُٟوا ٣َُح٤َّ َٗ ا َرأَِو٧َا  َّ٤٠َ َٓ ٤ََِٟشاؤي  ُض٥ِ ا ٌَ َِٟی٨َا َو٣َ ٔ ُجوا إ َََٓخَ ٥َ َخِیبََر 
ٍَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َٓ ِوَ٪ ََفَ ٌَ ِٟٔحِؼ٩ٔ َشِش ٔلَي ا وا إ ٌُ َج

٥َ یََسیِطٔ ث٥َُّ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ََٓشاَئ َػَباُح  َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ِو٦ٕ  َٗ ٨َِٟا بَٔشاَحٔة  َّا إَٔذا ٧َزَ بَرُ َخٔبَِ  َخِیبَرُ إ٧ٔ ِٛ بَرُ اهَّللُ أَ ِٛ ا٢َ اهَّللُ أَ َٗ

ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٨َاَزی ٨َ٣ُازٔی ا٨َّٟٔييِّ َػل َٓ َلَبِد٨َاصَا  َٓ َٓأََػب٨َِا ٓٔیَضا ح٤ُُّزا  ٨ِ٤َُِٟذرٔی٩َ  َُٟط  ٢َ إٔ٪َّ اهَّللَ ا ًَزَّ َوَج١َّ َوَرُسو

ََّضا رِٔجْص  إ٧ٔ َٓ  ٔ ُِٟح٤ُز ٩ًَِ ُُٟحو٦ٔ ا  ٥ِ ُٛ  َی٨َِضا

دمحم نب دبعاہلل نب زیدی، ایفسؿ، اویب، دمحم، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس زغفہ ربیخ ےک رفز حبص یہ حبص 

رکےن ےک ےیل اہحلس ےل رک ابرہ ےلکن۔ اوہنں ےن سج فتق مہ گووگں وک داھکی وت ےچنہپ افر ربیخ ےک گوگ )ینعی وہیدی گوگ( اینپ یتیھک 

 ےنہک گل ےئگ ہک دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیہ افر رکشل افر امتؾ دفڑے وہےئ ےعلق ںیم ےلچ ےئگ۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 دقفس ڑبا ےہ ربیخ رخاب افر ربابد وہاگ افر مہ گوگ سج فتق یسک ےن دفونں اہھت ااھٹےئ افر رفامای دخافدن دقفس ڑبا ےہ دخافدن

وقؾ ےک زندکی ارت ں وت فہ حبص تہب ربی وہیت ےہ اؿ گووگں ےک فاےطس  و ہک ڈراےئ ےئگ ںیہ ینعی فہ امرے اجےت ںیہ رخاب وہےت 

ہعلق آرخ اکر حتف وہایگ افر ربیخ ےک ھچک وہید وت لتق افر  ںیہ )ہی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک زجعمہ اھت رھپ ایس رطہقی ےس وہا افر ربیخ اک

 ےئگ افر ھچک وہید فاہں ےس رفار وہ ےئگ( رضحت اسن ےن رفامای ہک مہ گووگں ےن فاہں رپ دگےھ ڑکپے افر اؿ وک اکپای 

ے

الہک رک دیئ



 

 

وسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مت گووگں وک ہک اس دفراؿ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک انمدی ےن االعؿ ای ہک اہلل افر ر

 دگوھں ےک وگتش ےس عنم رک ا ےہ فہ اکی اناپیک ےہ۔

 دمحم نب دبعاہلل نب زیدی، ایفسؿ، اویب، دمحم، اسن :  رافی

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

  

وں  :   ابب
ئ
 

 ےس قلعتماکشر افر ذب

 یتسب ےک دگوھں ےک وگتش اھکےن ےس قلعتم دحثی

     643    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪، ب٘یة، بحیر، خاٟس ب٩ ٣ٌسا٪، جبیر ب٩ نٔیر، ابوث٠ٌبة خظىي :  راوی

٩ًَِ بَحٔ  ُة  ٤ًَِزُو ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ أ٧ََِبأ٧ََا َب٘ٔیَّ َُّط أَِخبََر٧َا  ُِٟدَظىٔيِّ أ٧َ ٠ََبَة ا ٌِ ٩ًَِ أَبٔي َث  ٕ یِر َٔ ٔ ب٩ِٔ نُ ٩ًَِ ُجَبیِر َساَ٪  ٌِ ٩ًَِ َخأٟٔس ب٩ِٔ ٣َ  ٕ یر

َوجَ  َٓ  َْ ٔلَي َخِیبََر َوا٨َّٟاُض ٔجَیا ٥َ إ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َُزَِوا ٣َ َُّض٥ِ  ثَُض٥ِ أ٧َ ٔ اِِل٧ِٔٔص ُسوا ٓٔیَضا ح٤ُُّزا ٩ِ٣ٔ حُ َحسَّ ٤ُز

 ًَ ِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ  ًَ أ٣َََز  َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  َث بَٔذَٟٔک ا٨َّٟٔييُّ َػل َُٓحسِّ أَذََّ٪ فٔي ا٨َّٟأض أ ََا إٔ٪َّ ُُٟحو٦َ ََٓذبََح ا٨َّٟاُض ٨ِ٣َٔضا  َٓ  ٕٖ ِو

ِّي َرُسو٢ُ اهَّللٔ  ٔ اِِل٧ِٔٔص  َا َتٔح١ُّ ٩ِ٤َٟٔ َشِظَضُس أَن ُِٟح٤ُز  ا

 ینشخ ےس رفاتی ےہ ہک گوگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 

ت ة
عل

 

، ریحب، اخدل نب دعماؿ، ریبج نب ،ریف، اوبی

 

 قتئة
رمعف نب امثعؿ، ی

ےک اسھت اہجد ےک ےیل ربیخ یک اجبن ےئگ افر فہ گوگ وھبےک ےھت۔ اوہنں ےن یتسب ےک ھچک دگےھ اپےئ اؿ وک ذحب ای رھپ ہی فاہعق 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایبؿ ای۔ انچہچن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دبعارلنمح نب وعػ وک مکح رفامای اوہنں ےن  روسؽ رکمی یلص

االعؿ ای ہک یتسب ےک دگوھں اک وگتش الحؽ ںیہن ےہ اس آدیم ےک فاےطس  و ہک ھجم وک روسؽ )یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( وصتر رک ا 

 ےہ۔

 ینشخ رمعف نب امثعؿ، :  رافی

 

ت ة
عل

 

، ریحب، اخدل نب دعماؿ، ریبج نب ،ریف، اوبی

 

 قتئة
 ی

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

  

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 یتسب ےک دگوھں ےک وگتش اھکےن ےس قلعتم دحثی

     644    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪، ب٘یة، زبیسی، زہزی، ابوازریص خو اني، ابو ث٠ٌبة خظىي :  راوی



 

 

ِٟدَ  ٩ًَِ أَبٔي إِٔزرٔیَص ا ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ثَىٔي اٟزُّبَِیٔسیُّ  ا٢َ َحسَّ َٗ َة  ٩ًَِ َب٘ٔیَّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪  ٠َبَ أَِخبََر٧َا  ٌِ ٩ًَِ أَبٔي َث ُِٟدَظىٔيِّ ِو َانٔيِّ  َة ا

ِٟحُ  ٩ًَِ ُُٟحو٦ٔ ا َٔ َو َبا ٩ًَِ أَل١ِٔ ل١ُِّ ذٔی ٧َإب ٩ِ٣ٔ اٟشِّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهي  َّي اهَّللُ  ٔ اِْلَص٠ِٔیَّةٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل  ٤ُز

 ینشخ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص

 

ت ة
عل

 

، زدیبی، زرہی، اوبادرسی وخالین، اوب ی

 

 قتئة
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  رمعف نب امثعؿ، ی

 اممتعن رفامیئ رہ اکی داتن فاےل دردنے ےک اھکےن ےس افر یتسب ےک دگوھں ےک وگتش ےس۔

 ینشخ :  رافی

 

ت ة
عل

 

، زدیبی، زرہی، اوبادرسی وخالین، اوب ی

 

 قتئة
 رمعف نب امثعؿ، ی

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

  

 فیشح دگےھ ےک وگتش اھکےن یک ااجزت ےس قلعتم

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 فیشح دگےھ ےک وگتش اھکےن یک ااجزت ےس قلعتم

     645    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣ٔـ١، اب٩ ٓـاٟة، اب٩ جزیخ، ابوزبیر، جابز :  راوی

ا٢َ أَ  أَِخبََر٧َا َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟزُّبَیِر ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ََٟة  ا ـَ َٓ ١ُ صَُو اب٩ُِ  َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ل٨َ٠َِا یَِو٦َ َخِیبََر ُُٟحو٦َ ُٗتَِیَبُة 

ِٟٔح٤َارٔ  ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َِٟوِحٔع َو٧ََضا٧َا ا٨َّٟٔييُّ َػل َِٟدِی١ٔ َوا  ا

، انب رججی، اوبزریب، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک مہ گووگں ےن ربیخ فاےل دؿ وھگڑے افر وگررخ اک وگتش اھکای ہبیتق

 

، لضفم، انب اضفَة

 ینعی دگےھ اک وگتش اھکےن( ےس عنم رفامای۔) افر مہ وک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دگےھ ےک اھکےن

، انب رججی :  رافی

 

 ، اوبزریب، اجربہبیتق، لضفم، انب اضفَة

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

  

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 فیشح دگےھ ےک وگتش اھکےن یک ااجزت ےس قلعتم

     646    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، بَک، اب٩ ٣رض، اب٩ ہاز، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، ًیسٰي ب٩ ك٠حہ، ٤ًیر ب٩ س٤٠ہ ؿ٤زیٗتیبہ :  راوی

 ًٔ ٩ًَِ ٔس ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َِٟضازٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ث٨ََا بََِکْ صَُو اب٩ُِ ٣ُرَضَ 
ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ ٤ًَُیِر یَسي ب٩ِٔ ك٠ََِحَة 



 

 

 ٔ ٤ِز َـّ ٔف أَثَایَا اٟزَِّوَحأئ َوص٥ُِ َس٤َ٠ََة اٟ ٌِ ٥َ بَٔب ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ا٢َ بَِی٨َا ٧َِح٩ُ َنٔشیرُ ٣َ َٗ رُح٦ُْ إَٔذا ح٤َٔاُر  یِّ 

ُیؤطُک َػاحٔبُُط أَِ٪ یَ  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َزًُوُظ  ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ وْر  ُ٘ ٌِ َّٟٔذی َوِحٕع ٣َ ٕ صَُو ا ََٓحاَئ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ بَِضز أِتَٔیُط 

٠َِیطٔ َو  ًَ َّي اهَّللُ  أ٣َََز َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٓ ِٟح٤َٔاُر  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ َطأ٥َُِٜ٧ِ َصَذا ا َ٘ َٓ ِٟٔح٤َاَر  ٤ُُط بَیَِن ا٨َّٟاضٔ ًَرَقَ ا شِّ َ٘ ٥َ أَبَا بََِکٕ ُش  َس٠َّ

 نب اربامیہ، ٰیسیع نب ہحلط، ریمع نب ہملس رمضی ےس رفاتی ےہ ہک مہ گوگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع ہبیتق، رکب، انب رضم، انب اہد، دمحم

فآہل فملس ےک رمہاہ اج رےہ ےھت رفاح ےک رھتپفں ںیم )رفاح دمہنی ونمرہ ےس سیت ای ہاسیل  لی رپ فاعق ےہ( افر مہ گوگ جح اک 

اکی وگررخ رظن آای  و ہک زمخ وخردہ اھت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ارحاؾ ابدنےھ وہےئ ےھت ہک اس دفراؿ مہ گووگں وک 

اراشد رفامای مت اس وک وھچڑ دف اس اک امکل )ینعی ںیم ےن اس اک اکشر ای ےہ( آراہ وہاگ۔ رھپ اکی صخش ہلیبق زہب اک احرض وہا۔ اس ےن 

فآہل فملس ےن ھجم وک افر رضحت اوبرکب دصقی وک اس وگتش وک امتؾ رعض ای ای روسؽ اہلل! ہی فیشح دگاھ ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع 

  رکےن اک مکح رفامای اھت۔

ئش قت

 

ی

 رضحات ںیم 

 ہبیتق، رکب، انب رضم، انب اہد، دمحم نب اربامیہ، ٰیسیع نب ہحلط، ریمع نب ہملس رمضی :  رافی

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

  

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 فیشح دگےھ ےک وگتش اھکےن یک ااجزت ےس قلعتم

     647    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

واٟس سے، ٣ح٤س ب٩ وہب، ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، ابوًبساٟزحی٥، زیس ب٩ ابو ا٧یشة، ابوحاز٦، اب٩ ابوٗتازة، وہ اپ٨ے  :  راوی

 ابوٗتازة

ا٢َ َحسَّ  َٗ ًَِبسٔ اٟزَّحٔی٥ٔ  ثَىٔي أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َٗا٢َ َحسَّ ُس ب٩ُِ َوصِٕب  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ثَىٔي َزیُِس ب٩ُِ أَبٔي أ٧َُِیَشَة 

 َٗ َتاَزَة  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَبٔي  َتاَزَة  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي  ٣ُوَ٪ َوصَُو َحََل٢ْ أَبٔي َحاز٦ٕٔ  َتَي بٔطٔ أَِػَحابَُط َوص٥ُِ ٣َُِحٔ أ َٓ ا  ا٢َ أََػاَب ح٤َٔاّرا َوِحٔظیًّ

 َ ََٓشأ ٨ُِط  ًَ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٨َِٟا َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َ ِو َسأ َٟ ٕف  ٌِ ُض٥ِ َٟٔب ـُ ٌِ ا٢َ َب َ٘ َٓ أَل٨َ٠َِا ٨ِ٣ُٔط  آَ َ٘ َٓ ِس أَِحَش٨ُِت٥ِ  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ٨ََٟا ٨َِٟاُظ   ٢َ

 ٦ْ أَل١ََ ٨ِ٣ُٔط َوصَُو ٣َُِحٔ َٓ أََتِی٨َاُظ ٨ِ٣ُٔط  َٓ ٨ََٟا  َٓاصُِسوا  ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ٨َ٠ُِٗا َن ٥ُِٜ ٨ِ٣ٔطُ َطِیْئ  ٌَ  َص١ِ ٣َ

، اوباحزؾ، انب اوباتقدة، فہ اےنپ فادل ےس، اوباتقدة ےن اکی فیشح دگےھ 

 

ئشة
ت

 

دمحم نب فبہ، دمحم نب ہملس، اوبدبعارلمیح، زدی نب اوب اب

ر ای امتؾ گوگ ارحاؾ ابدنےھ وہےئ ےھت نکیل رضحت اوباتقدہ ےن ارحاؾ ںیہن ابدناھ اھت فہ اس وک اےنپ اس ںویں ےک اپس ےل رک اک اکش

آےئ اوہنں ےن اھک ایل رھپ اکی ےن دفرسے ےس اہک ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایبؿ رکان ہاےیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع 



 

 

ای ایگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ےن کیھٹ ای ےہ )اس ےیل ہک ارحاؾ فاگوں ےک فاےطس اکشر اک  فآہل فملس ےس درایتف

اھکان درتس ےہ( افر ای اہمترے اپس اس اک وگتش ابیق ےہ؟ مہ ےن رعض ای   اہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت فہ 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ںیم ےس اھکای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارحاؾ  مہ وک دہہی دے دف رھپ فہ ےل رک آےئ

 ابدنےھ وہےئ ےھت۔

، اوباحزؾ، انب اوباتقدة، فہ اےنپ فادل ےس، اوباتقدة :  رافی

 

ئشة
ت

 

 دمحم نب فبہ، دمحم نب ہملس، اوبدبعارلمیح، زدی نب اوب اب

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

  

 رمغ ےک وگتش یک اھکےن یک ااجزت ےس قلعتم دحثی

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 رمغ ےک وگتش یک اھکےن یک ااجزت ےس قلعتم دحثی

     648    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٔیا٪، ایوب، ابوَٗلبة، زہس٣٦ح٤س ب٩ ٨٣ؼور،  :  راوی

٩ًَِ َزصَِس٦ٕ  ٩ًَِ أَبٔي ََٗٔلبََة  ث٨ََا أَیُّوُب  ا٢َ َحسَّ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ُتَٔي بَٔسَجاَجٕة أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ أَ٪َّ أَبَا ٣ُوَسي أ

 ِّ ٔن ا٢َ إ َٗ ا٢َ ٣َا َطأ٧َُِک  َ٘ َٓ ِو٦ٔ  َ٘ ِٟ ي َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ أَبُو ٣ُوَسي اِزُ٪ َٓت٨ََهَّ َ٘ َٓ ُ  أَِ٪  َا آل٠َُطُ  ِٔ َح٠َ َٓ ٔذِرتُُط  َٗ ي َرأَیُِتَضا َتأِل١ُُ َطِیّئا 

٩ًَِ َی٤ٔی٨ٔطٔ   َ َٜرفِّ ٥َ َیأِل٠ُُطُ َوأ٣َََزُظ أَِ٪ یُ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ِّي َرأَیُِ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل إٔن َٓ  َٓک١ُِ 

، زدہؾ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبومیس ےک اپس اکی )یکپ وہیئ( رمآ  آیئ۔ اس وک دھکی دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، اویب، اوبالق

 

ة
ب 

رک اکی آدیم یک رطػ وہایگ۔ رضحت اوبومیس ےن رفامای سک فہج ےس؟ اس ےن رعض ای ںیم ےن اس رمآ  وک اناپیک اھکےت وہےئ 

س وک ںیہن اھکؤں اگ۔ رضحت اوب ومٰیس ےن رفامای مت زندکی داھکی ےہ وت ھجم وک رکاتہ ولعمؾ وہیئ ںیم ےن مسق اھکیئ ہک ںیم اب ا

آاجؤ افر اس وک اھکگو ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس )رمآ ( وک اھکےت وہےئ داھکی ےہ افر ںیم ےن مکح ای اس وک 

 ہک فہ اینپ مسق اک افکرہ ادا رکے۔

،  :  رافی

 

ة
ب 
 زدہؾدمحم نب وصنمر، ایفسؿ، اویب، اوبالق

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

  

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 رمغ ےک وگتش یک اھکےن یک ااجزت ےس قلعتم دحثی



 

 

     649    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اًی١، ایوب، ٗاس٥ تیَّم، زہس٦ جزميًلي ب٩ ححز، اس٤ :  راوی

َِٟحزِ  ٩ًَِ َزصَِس٦ٕ ا ٤ٔیَّٔمِّ  أس٥ٔ اٟتَّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٩ًَِ أَیُّوَب  ٌٔی١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَلٔيُّ ب٩ُِ حُِحز ٨َّا ٨ًَِٔس أَبٔي ٣ُوَسي أَِخبََر٧َا  ُٛ ا٢َ  َٗ مٔيِّ 

َِٟح٥ُ َزَجادٕ  ا٣ٔطٔ  ٌَ ٦َ فٔي كَ ُٗسِّ ا٣ُطُ َو ٌَ ٦َ كَ سِّ ُ٘ َٟطُ أَبُو  َٓ ا٢َ  َ٘ َٓ ٥ِ٠َ یَِسُ٪  َٓ َّطُ ٣َِولّي  أ٧َ َٛ ِو٦ٔ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ بَىٔي َتِی٥ٔ اهَّللٔ أَِح٤َزُ  َ٘ ِٟ َوفٔي ا

٥َ َیأِل١ُُ ٨ِ٣ٔطُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ِس َرأَیُِ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َٗ ِّي  إٔن َٓ  ٣ُوَسي اِزُ٪ 

یم ےس رفاتی ےہ ہک مہ گوگ رضحت اوبومیس یک دختم ںیم احرض وہےئ ہک اس یلع نب رجح، اامسلیع، اویب، اقمس یمیت، زدہؾ رج

دفراؿ اؿ اک اھکان آایگ اس اھکےن ںیم رمآ  اک وگتش اھت وت اکی آدیم ہلیبق ینب میمت اک  و ہک الؽ رگن اک ےسیج ہک فہ الغؾ وہ )ینعی 

 ںیہ( فہ زندکی ںیہن آای رضحت اوبومیس ےن اس صخش دفرسے یسک  کل اک ابدنشہ اھت ےسیج ہک رتیک افر اریاؿ ےک ابدنشے وہےت

ےن اہک ہک وت زندکی آاج۔ ویکہکن ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی )ینعی رمآ ( اھکےت وہےئ داھکی ےہ افر آپ ےن 

 مکح رفامای ہک فہ اینپ مسق اک افکرہ دے۔

 ؾ رجیمیلع نب رجح، اامسلیع، اویب، اقمس یمیت، زدہ :  رافی

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

  

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 رمغ ےک وگتش یک اھکےن یک ااجزت ےس قلعتم دحثی

     650    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٌوز، برش، اب٩ ٣ٔـ١، سٌیس، ًلي ب٩ ح٥ٜ، ٣ی٤و٪ ب٩ ٣ہزا٪، سٌیس ب٩ جبیر، اب٩ ًباضاس٤اًی١ ب٩ ٣ش :  راوی

 َٜ َح ِٟ ًَلٔيِّ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ٌٔیْس  ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ  ١ٔ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ٩ًَِ برِٔشٕ صَُو اب٩ُِ ا وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ٩ًَِ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ ٩ًَِ ٣َِی٤ُؤ٪ ب٩ِٔ ٣ِٔضَزاَ٪   ٥ٔ

ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجبَ  ٩ًَِ ل١ُِّ ذٔی ٣ِٔد٠َٕب َس ٥َ ٧ََهي یَِو٦َ َخِیبََر  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ ٧َٔييَّ اهَّللٔ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٩ًَِ ل١ُِّ یِر ٔ َو یِر  ٩ِ٣ٔ اٟلَّ

 َٔ َبا  ذٔی ٧َإب ٩ِ٣ٔ اٟشِّ

ریبج، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی  اامسلیع نب دوعسد، رشب، انب لضفم، دیعس، یلع نب مکح، ومیمؿ نب رہماؿ، دیعس نب

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زغفہ ربیخ فاےل دؿ رہ اکی ےجنپ فاےل دردنے یک اممتعن رفامیئ ینعی  و اجونر ہجنپ ےس اکشر رکے۔

 اامسلیع نب دوعسد، رشب، انب لضفم، دیعس، یلع نب مکح، ومیمؿ نب رہماؿ، دیعس نب ریبج، انب ابعس :  رافی

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

  



 

 

 ڑچویں ےک وگتش اھکےن ےک ااجزت ےس قلعتم دحثی

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 ڑچویں ےک وگتش اھکےن ےک ااجزت ےس قلعتم دحثی

     651    یثحس                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ یزیس ٣رقی، سٔیا٪، ٤ًزو، ػہیب، اب٩ ًا٣ز، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ ُػَضِیٕب ٣َوِ  ٤ِزٕو  ًَ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُئ  ٤ُِٟرِقٔ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس ا ًَ ُس ب٩ُِ  ِبٔس اهَّللٔأَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَ  ٩ًَِ  ٕ ًَا٣ٔز  ب٩ِٔ لَي اب٩ِٔ 

َضا بٔ  َٗ ِو َٓ ٤َا  َٓ ُٔوّرا  َت١َ ًُِؼ َٗ ا٢َ ٣َا ٩ِ٣ٔ إِٔنَشإ٪  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٤ِزٕو أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل زَّ َوَج١َّ ًَ ًَ َُٟط اهَّللُ  َ َضا إ ٔاَّ َسأ ِّ٘ ٔ َح یِر َِ

 َٓ ا٢َ یَِذبَُحَضا  َٗ َضا  ُّ٘ ٨َِضا ٗٔی١َ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ َو٣َا َح ٍُ َرأَِسَضا یَزِمٔي بَٔضاًَ َل ِ٘  َیأِل٠َُُضا َو َا َش

دمحم نب دبعاہلل نب زیدی رقمی، ایفسؿ، رمعف، بیہص، انب اعرم، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

دقفس اس ےس ابز رپس رکے اگ ہک وت  ےن اراشد رفامای  و صخش اکی ڑچای ای اس ےس ڑبا اجونر انقح امرے وت ایقتم ےک دؿ دخافدن

ےن سک فہج ےس اس وک انقح اجؿ ےس امرا؟ اس رپ گووگں ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! اس اک قح ای ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 الب فہج امر رک کنیھپ ےن رفامای اس اک قح ہی ےہ ہک اس وک اہلل ےک انؾ رپ ذحب رکے افر اس وک اھکےئ افر اس اک رس اکٹ رک ہن ےکنیھپ )ینعی

 وھچڑ دانی اعطق اجزئ ںیہن(۔

 دمحم نب دبعاہلل نب زیدی رقمی، ایفسؿ، رمعف، بیہص، انب اعرم، دبعاہلل نب رمع :  رافی

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

  

 دراییئ رمے وہےئ اجونر

وں ےس قلعتماکش :   ابب
ئ
 

 ر افر ذب

 دراییئ رمے وہےئ اجونر

     652    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ٨٣ؼور، ًبساٟزح٩٤، ٣اٟک، ػٔوا٪ ب٩ س٠ی٥، سٌیس ب٩ س٤٠ہ، ٣ِیرة ب٩ ابي بززة، ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٌٔیٔس ب٩ِٔ َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ َس َواَ٪ ب٩ِٔ ُس٠َِی٥ٕ  ِٔ ٩ًَِ َػ ث٨ََا ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ 



 

 

َِٟبَِحٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔي ٣َأئ ا َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٤ُِِٟٔیَرةٔ ب٩ِٔ أَبٔي بُزَِزَة  ِٟ ا ُضوُر ٣َاُؤُظ ا  َحََل٢ُ ٣َِیتَُتطُ صَُو اٟلَّ

ااحسؼ نب وصنمر، دبعارلنمح، امکل، وفصاؿ نب میلس، دیعس نب ہملس، ریغمة نب ایب ربدة، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دنمسر اک اپین اپک ےہ افر اس اک رمدہ الحؽ ےہ۔

 کل، وفصاؿ نب میلس، دیعس نب ہملس، ریغمة نب ایب ربدة، اوبرہریہاقحس نب وصنمر، دبعارلنمح، ام :  رافی

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

  

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 دراییئ رمے وہےئ اجونر

     653    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ آز٦، ًبسة، ہظا٦، وہب ب٩ ٛیشا٪، جابز ب٩ ًبساهَّلل :  راوی

ًَِبسٔ ا ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ِیَشاَ٪  َٛ ٩ًَِ َوصِٔب ب٩ِٔ  ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ  ًَِبَسةُ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ آَز٦َ  َث٨َا ا٨َّٟٔييُّ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌَ ا٢َ َب َٗ هَّللٔ 

٠َِیطٔ  ًَ َّي اهَّللُ  ُج١ٔ ٨٣َّٔ  َػل َّي لَاَ٪ یَُٜوُ٪ ٟرٔلَّ ىَٔي َزاز٧َُا َحً َٔ َٓ اب٨َٔا  َٗ ًَلَي رٔ ٥َ َو٧َِح٩ُ ثَََلُث ٣ٔائَٕة ٧َِح١ُٔ٤ َزاَز٧َا  ا ل١َُّ َیِو٦ٕ َت٤َِزْة َوَس٠َّ

 َٓ ِس َوَجِس٧َا  َ٘ َٟ ا٢َ  َٗ ٤َِزةُ ٩ِ٣ٔ اٟزَُّج١ٔ  ٍُ اٟتَّ َ٘ ًَِبٔس اهَّللٔ َوأَی٩َِ َت ُط یَا أَبَا  َٟ ٘ٔی١َ  إَٔذا بُٔحوٕت َٓ َٓ َِٟبَِحَ  أََتِی٨َا ا َٓ ِس٧َاَصا  َ٘ َٓ َسَصا حٔیَن  ِ٘

ًَرَشَ َیِو٣ّا أَل٨َ٠َِا ٨ِ٣ُٔط ث٤ََا٧َٔیَة  َٓ َِٟبَِحُ  ُط ا َٓ َذ َٗ 

دمحم نب آدؾ، دبعة، اشہؾ، فبہ نب اسیکؿ، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک مہ نیت وس ارفاد وک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 اہجد ےک فاےطس رفاہن رفامای افر امہرا اسامؿ رفسی امہری رگدونں رپ اھت )ینعی رفس ںیم اھکےن ےنیپ فریغہ اھکےن اک اسامؿ اناکیف اھت(ےن 

رھپ فہ یھب متخ وہایگ۔ اہیں کت ہک مہ ںیم ےس رہ اکی صخش وک رفزاہن اکی وجھکر یتلم۔ گووگں ےن رعض ای اے دبع اہلل! اکی وجھکر 

اک ای وہاگ ؟ رضحت اجرب ےن رفامای ہک سج فتق فہ یھب ںیہن  یل وت مہ وک ولعمؾ وہا ہک اکی وجھکر ےس )یھب( سک دقر ساتق ںیم ااسنؿ 

ریتہ یھت۔ رھپ مہ گوگ دنمسر ےک اپس آےئ وت فاہں رپ اکی یلھچم اپیئ سج وک ہک درای ےن کنیھپ دای اھت اس ںیم ےس مہ گوگ ااھٹرہ دؿ 

 کت اھکےت رےہ۔

 دمحم نب آدؾ، دبعة، اشہؾ، فبہ نب اسیکؿ، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 دراییئ رمے وہےئ اجونر



 

 

     654    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، ٤ًزو، جابز :  راوی

َث٨َا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػ  ٌَ و٢ُ َب ُ٘ ُ  َجابّٔزا َش ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٤ِزٕو  ًَ  ٩ًَِ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٥َ ثَََلَث أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ل

َِٟدَبَم ٣ٔائَٔة َرإٛٔب أ٣َٔیر٧َُا أَبُو ًُبَِیَسَة  َّي أَل٨َ٠َِا ا َْ َطٔسیْس َحً َٓأََػاب٨ََا ُجو اح١ٔٔ  ٨َ٤ِا بٔاٟشَّ َٗ
َ أ َٓ یِٕع  َِٟحزَّأح ٧َزُِػُس ًٔیَر ُِقَ ب٩ُِ ا

َٓثَ  ٕ َوازََّص٨َّا ٩ِ٣ٔ َوَزٛٔطٔ  َٕ َطِضز أَل٨َ٠َِا ٨ِ٣ُٔط نِٔؼ َٓ ٨ِبَرُ  ٌَ ِٟ ََٟضا ا ا٢ُ  َ٘ َِٟبَِحُ َزابَّّة شُ َِٟقي ا
َ أ َٓ ا٢َ  ا٨َ٣ُا َوأََخَذ أَبُو ًُبَِیَسَة ابَِ  أَِجَش َٗ

٨َََحَ  َٓ ٤َزَّ َتِحَتطُ ث٥َُّ َجاًُوا  َٓ َِٟحِیٔع  ٔلَي أَكَِو٢ٔ َج١ٕ٤َ َوأَكَِو٢ٔ َرُج١ٕ فٔي ا ٨ََوَز إ َٓ ا ٩ِ٣ٔ أَِؿََلًٔطٔ  ٌّ  َرُج١ْ ثَََلَث َجزَائَٔز ث٥َُّ َجاًُوا ٔؿ٠ِ

٨َََحَ  َٓ ٨َََحَ َرُج١ْ ثَََلَث َجزَائَٔز ث٥َُّ َجاًُوا  َٓ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ا٢َ أَبُو اٟزُّبَیِر َٗ َیاُ٪  ِٔ ا٢َ ُس َٗ َرُج١ْ ثَََلَث َجزَائَٔز ث٥َُّ ٧ََضاُظ أَبُو ًُبَِیَسَة 

ًَِی٨َیِ  ِج٨َا ٩ِ٣ٔ  َٓأَِخَ ا٢َ  َٗ ٥ُِٜ ٨ِ٣ُٔط َطِیْئ  ٌَ ا٢َ َص١ِ ٣َ َ٘ َٓ  ٥َ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٨َِٟا ا٨َّٟٔييَّ َػل َ َشأ َٓ ُٗ َذا  َٛ َذا َو َٛ ّة ٩ِ٣ٔ َوَزٕ  طٔ  َّ٠

بِ  َ٘ ِٟ ٔلی٨َا ا ٌِ َٓکَاَ٪ شُ ٍَ أَبٔي ًُبَِیَسَة ٔجَزاْب ٓٔیطٔ َت٤ِْز  ُة َنرَفٕ َولَاَ٪ ٣َ ٌَ ًَِی٨ٔطٔ أَِرَب ا َو٧َز٢ََ فٔي َححَّأد  َّ٤٠َ َٓ  ٔ ٤َِزة ٔلَي اٟتَّ َة ث٥َُّ َػاَر إ ـَ

َسصَا ِ٘ َٓ ِس٧َاَصا َوَجِس٧َا  َ٘ َٓ 

رفاتی ےہ مہ گوگ نیت وس وسارفں وک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفاہن رفامای افر  دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، رمعف، اجرب ےس

رضحت اوبدیبعہ وک اریم اقہلف انب رک رقشی ےک ہلیبق وک گوےنٹ وک )اس ہگج ظفل طبخ ےس ینعم درتخ ےک ےتپ ابچےن ےک ںیہ( وت مہ گوگ 

ایسی وھبک یگل ہک آرخ اکر مہ گوگ وھبک یک دشت یک فہج ےس ےتپ ابچےن  دنمسر ےک انکرے رپ ڑپےھ رےہ اقہلف ےک ااظتنر ںیم۔

ےگل۔ رھپ دنمسر ےن اکی اجونر اکنیھپ ےسج ربنع ےتہک ںیہ۔ اس وک مہ گووگں ےن آدےھ ےنیہم کت اھکای افر اس یک رچیب لیت یک ہگج 

) و ہک وھبک یک فہج ےس زمکفر وہ ےئگ ےھت(  اامعتسؽ رکےن ےگل اہیں کت ہک مہ گووگں ےک مسج رھپ ومےٹ  ازے افر رفہب وہ ےئگ

رضحت اوبدیبعہ ےن اس یک اکی یلسپ ےل یل افر بس ےس ابمل افٹن ایل افر بس ےس ےلہپ صخش وک اس رپ وسار ای فہ اس ےک ےچین ےس 

 وھبک یگل وت نیت لکن ایگ رھپ گووگں وک وھبک یگل وت اکی آدیم ےن نیت افٹن اکٹ ڈاےل رھپ وھبک وہیئ وت نیت دفرسے ذحب ےیک رھپ

افر ذحب ےیک۔ اس ےک دعب رضحت اوبدیبعہ ےن اس ایخؽ ےس عنم رفامای ہک زایدہ اجونر ذحب رکےن یک فہج ےس وساری ےک اجونر ںیہن 

رںیہ ےگ۔ رضحت ایفسؿ ےن رفامای ہک  و اس دحثی رشفی ےک رفاتی رکےن فاےل ںیہ رضحت اوبزریب ےن رضحت اجرب ےس ہک  

می یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت گووگں ےک اپس اس اک ہک مہ ےن روسؽ رک

وگتش ابیق ےہ؟ رضحت اجرب ےن رفامای مہ ےن اس یک آوھکنں ےس رچیب اک اکی ڈریھ اکنال افر اس یک آوھکنں ےک وقلحں ںیم ہار 

وجھکر اک اکی الیھت اھت فہ مہ وک اکی یھٹم دےتی ےھت رھپ اکی اکی وجھکر دےنی گل آدیم ارت ےئگ۔ رضحت اوبدیبعہ ےک اپس اس فتق 

ےئگ مہ سج فتق فہ یھب ںیہن  یل وت مہ وک ولعمؾ وہا ہک اس اک ہن انلم )ینعی اس ےک ہن ےنلم یک فہج ےس سج دقر فیلکت وہیئ فہ اناقلب 



 

 

  وت ھچک ہ یل وہیت۔ایبؿ ےہ( ویکہکن اکی یہ وجھکر ارگ مک از مک رفزاہن یتلم ریتہ

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، رمعف، اجرب :  رافی

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

  

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 دراییئ رمے وہےئ اجونر

     655    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زیاز ب٩ ایوب، ہظی٥، ابوزبیر، جابز :  راوی

َث٨َا ا ٌَ ا٢َ َب َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ث٨ََا أَبُو اٟزُّبَیِر ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا صَُظِی٥ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٍَ أَبٔي أَِخبََر٧َا زٔیَازُ ب٩ُِ أَیُّوَب  ٥َ ٣َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٨َّٟٔييُّ َػل

یَّ  ٨ََضا٧َا أَبُو ًُبَِیَس ًُبَِیَسَة فٔي رَسٔ َٓ أََرِز٧َا أَِ٪ ٧َأِل١َُ ٨ِ٣ُٔط  َٓ َِٟبَِحُ  َٖ بٔطٔ ا َذ َٗ ِس  َٗ ٤ََزِر٧َا بُٔحوٕت  َٓ َٔٔس َزاز٧َُا  ٨َ َٓ ا٢َ ٧َِح٩ُ ٕة  َٗ َة ث٥َُّ 

أَل٨َ٠َِا ٨ِ٣ٔطُ أَیَّ  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوفٔي َسبٔی١ٔ اهَّللٔ ل٠ُُوا  ًَ َّي اهَّللُ  َّي اهَّللُ ُرُس١ُ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ًَلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َٗس٨َ٣ِٔا  ا  َّ٤٠َ َٓ ا٣ّا 

َِٟی٨َا ٔ ُثوا بٔطٔ إ ٌَ ابِ َٓ ٥ُِٜ َطِیْئ  ٌَ ا٢َ إِٔ٪ لَاَ٪ بَقَٔي ٣َ َ٘ َٓ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِخبَر٧َِاُظ 

وگں وک رضحت اوبدیبعہ ےک اسھت زاید نب اویب، میشہ، اوبزریب، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ گو

اکی )وھچےٹ( رکشل ںیم  اجیھ مہ گووگں یک رفس یک امتؾ وخراک فریغہ متخ وہیئگ وت مہ وک اکی یلھچم  یل سج وک ہک درای ےک انکرے رپ 

 ےک روسؽ یلص اہلل ڈاؽ دای اھت۔ مہ گووگں ےن ارادہ ای اس ںیم ےس ھچک اھکےن اک۔ رضحت اوبدیبعہ ےن عنم رفامای رھپ اہک مہ گوگ اہلل

ہیلع فآہل فملس ےک ےجیھب وہےئ ںیہ افر اس ےک راہتس ںیم ےلکن ںیہ مت گوگ اھکؤ وت ےنتک رفز کت اس ںیم اھکےت رےہ سج فتق روسؽ 

 ےن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایبؿ ای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 رفامای ارگ مت اس ںیم ےس ھچک ابیق وہ وت فہ مت امہرے اپس جیھب دف۔

 زاید نب اویب، میشہ، اوبزریب، اجرب :  رافی

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

  

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 دراییئ رمے وہےئ اجونر

     656    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ٠سج

 ٣ح٤س ب٩ ٤ًز ب٩ ًلي ب٩ ٣٘س٦ ٣٘سمي، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، وہ اپ٨ے واٟس سے، ابوزبیر، جابز :  راوی



 

 

اذُ ب٩ُِ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ َٗا٢َ َحسَّ مٔيُّ 
سَّ َ٘ ٤ُِٟ ٦ٕ ا سَّ َ٘ ًَلٔيِّ ب٩ِٔ ٣ُ ُس ب٩ُِ ٤ًََُز ب٩ِٔ  ٕ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟزُّبَیِر ثَىٔي أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ صَٔظا٦ٕ 

 ًَ َة  ٌَ ـِ ٍَ أَبٔي ًُبَِیَسَة َو٧َِح٩ُ ثَََلُث ٣ٔائَٕة َوبٔ ٥َ ٣َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َث٨َا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٌَ ا٢َ َب َٗ ٕ َز٧َا ٔجَزابّا ٩ِ٣ٔ َت٤ِز رَشَ َوَزوَّ

 َٗ ّة  ـَ ِب َٗ ًَِلا٧َا  َ أ ٔييُّ َوَنرِشَ َٓ ٤َا ی٤َُؽُّ اٟؼَّ َٛ َضا  ٤ُ٨ََٟؼُّ ٨َّا 
ُٛ َّي إِٔ٪  ًَِلا٧َا َت٤َِزّة َت٤َِزّة َحً ا أَِ٪ ُجز٧َِاُظ أَ َّ٤٠َ َٓ ّة  ـَ ا ِب َّ٤٠َ َٓ ٤َِٟاَئ  ٠ًََِیَضا ا ُب 

 ُ طُ ث ُّٔ ٨َا َوَنَش َِٟدَبَم بٔ٘ٔٔشیِّ ٨َِدبُٔم ا َٟ ٨َّا  ُٛ َّي إِٔ٪  َسَصا َحً ِ٘ َٓ ِس٧َاَصا َوَجِس٧َا  َ٘ ی٨َا َجِیَع َٓ َّي ُس٤ِّ ٤َِٟأئ َحً ٠ًََِیطٔ ٩ِ٣ٔ ا ُب  ٥َّ َنرِشَ

ا٢َ أَبُو ًُبَِیَسَة ٣َیِ  َ٘ َٓ ٨ِبَرُ  ٌَ ِٟ ُط ا َٟ ا٢ُ  َ٘ َٜثٔیٔب شُ إَٔذا َزابَّْة ٣ِٔث١ُ اِل َٓ اح١َٔ  َِٟدَبٔم ث٥َُّ أََجز٧َِا اٟشَّ ا٢َ َجِیُع ا َٗ َتْة  َا َتأِل٠ُُوُظ ث٥َُّ 

َّي اهَّللُ ٌَ  َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل أَل٨َ٠َِا ٨ِ٣ٔطُ َوَج َٓ وَ٪ ل٠ُُوا بٔاِس٥ٔ اهَّللٔ  رَطُّ ـِ ًَزَّ َوَج١َّ َو٧َِح٩ُ ٣ُ ٨َ٠ِا ٨ِ٣ُٔط ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوفٔي َسبٔی١ٔ اهَّللٔ 

ا ٩ِ٣ٔ  ٌّ أََخَذ أَبُو ًُبَِیَسَة ٔؿ٠ِ َٓ ا٢َ  َٗ ًَرَشَ َرُجَّل  ًَِی٨ٔطٔ ثَََلثََة   ٍٔ ِس َج٠ََص فٔي ٣َِؤؿ َ٘ َٟ ّة َو َ٘ ٕ  َؤطی ٌٔیر َح١َ بٔطٔ أَِجَش٥َ َب أَِؿََلًٔطٔ ََفَ

ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ًَلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٔس٨َ٣ِا  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ أََجاَز َتِحَتُط  َٓ ِو٦ٔ  َ٘ ِٟ ٍُ ًٔیَرأت ٩ِ٣ٔ أَبَارٔعٔ ا ٔ َّب ٨َّا ٧َت ُٛ ٨َ٠ُِٗا  ٣َا َحَبَش٥ُِٜ 

 ٔ َٟطُ ٩ِ٣ٔ أ٣َِز ٧َا  یِٕع َوَذََکِ ٥ِ ُِقَ ٌَ ٨َ٠ُِٗا َن ا٢َ  َٗ ٥ُِٜ ٨ِ٣ُٔط َطِیْئ  ٌَ زَّ َوَج١َّ أ٣ََ ًَ ٤ُُٜوُظ اهَّللُ  َٗ ْٚ َرَز ا٢َ َذاَ  رِٔز َ٘ َٓ ابَّٔة   اٟسَّ

دمحم نب رمع نب یلع نب دقمؾ دقمیم، اعمذ نب اشہؾ، فہ اےنپ فادل ےس، اوبزریب، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 رضحت اوبدیبعہ ےک رمہاہ  اجیھ افر مہ گوگ نیت وس دس افر دنچ گوگ ےھت )ینعی امہری دعتاد نیت وس دس ےس فملس ےن مہ گووگں وک

زادئ یھت( افر امہرے اہھت وجھکر اک اکی الیھت رک دای )اس ےیل ہک دلج یہ فایسپ یک ادیم یھت( رضحت اوبدیبعہ ےن اس ںیم ےس اکی 

 وت اکی اکی وجھکر میسقت رفامیئ مہ گوگ اس وک اس رطہقی ےس وچس رےہ ےھت ہک یھٹم مہ وک دے دی سج فتق فہ وپری وہےن ںیگل

ں ےسیج وکیئ ڑلاک وچاس رک ا ےہ افر مہ گوگ افرپ ےس اپین یپ ےتیل ےھت سج فتق فہ یھب ہن  یل وت مہ وک اس دقر یک ولعمؾ وہیئ آرخ اکر اہی

رےہ ےھت رھپ اؿ وک اھپکن رک مہ گوگ اس ےک افرپ اپین یپ ےتیل۔  کت ونتب آیئگ ہک مہ گوگ اینپ امکونں ےس درتخ ےک ےتپ اھجڑ

ہک  ایس فہج ےس رکشل اک انؾ شیبح طبخ )ینعی وتپں اک رکشل( وہایگ سج فتق مہ گوگ دنمسر ےک انکرہ رپ ےچنہپ وت فاہں رپ اکی اجونر اپای۔  و

ہک ہی رمدار ےہ اس وک ہن اھک رھپ ےنہک ےگل ہک ہی روسؽ رکمی اکی ہلیٹ یک رطح ےس اھت سج وک ہک ربنع ےتہک ںیہ رضحت اوبدیبعہ ےن اہک 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رکشل ےہ افر راہ دخا ںیم الکن ےہ افر مہ گوگ وھبک یک فہج ےس ےب نیچ ںیہ )ویکہکن تخس ارطضاری احتل 

 رمدار یک یھب الحؽ ےہ( افر اس ےک دعب مہ گووگں ںیم وت رمدار یھب الحؽ افر اجزئ ےہ( اہلل اعتیل اک انؾ ےل رک اھک )اےسی فتق ںیم وت

ےن اس ںیم ےس اھکای افر ھچک وگتش اس اک اکپےن ےک دعب کشخ ای ) ا ہک راہتس ںیم فہ اھک  ںیک( افر اس یک آوھکنں ےک ہقلح ںیم 

فاسپ احرض وہےئ وت آپ  ریتہ آدیم آےئگ ینعی دالخ وہ ےئگ مہ گوگ سج فتق روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درایتف ای مت ےن سک فہج ےس  اریخ یک؟ مہ ےن رعض ای رقشی ےک اقولفں وک التش رکےت ےھت افر مہ 

  و ہک ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس اجونر اک کذرکہ ای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ دخافدن دقفس اک رزؼ اھت



 

 

 اس ےن مت وک اطعء رفامای۔ ای مت گووگں ےک اپس ھچک ابیق ےہ؟ مہ ےن رعض ای   اہں۔

 دمحم نب رمع نب یلع نب دقمؾ دقمیم، اعمذ نب اشہؾ، فہ اےنپ فادل ےس، اوبزریب، اجرب :  رافی

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

  

 ڈنیمک ےس قلعتم ااحدثی

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 ڈنیمک ےس قلعتم ااحدثی

     657    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، اب٩ ابي ٓسیک، اب٩ ابي ذئب، سٌیس ب٩ خاٟس، سٌیس ب٩ ٣شیب، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًث٤ا٪ :  راوی

ُٗتَِیبَ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا  ٤َُِٟشیَّٔب  ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٌٔیٔس ب٩ِٔ َخأٟٕس  ٩ًَِ َس ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي ذٔئِٕب  َُٓسیِٕک  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ ُة   

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّي اهَّللُ  ا فٔي َزَوإئ ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ًّ َس ِٔ َّي اهَّللُ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ًُِث٤َاَ٪ أَ٪َّ كَبٔیّبا َذََکَ ٔؿ ٨َََٓهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل  ٥َ َّ٠

ِت٠ٔطٔ  َٗ  ٩ًَِ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

ہبیتق، انب ایب دفکی، انب ایب ذبئ، دیعس نب اخدل، دیعس نب بیسم، دبعارلنمح نب امثعؿ ےس رفاتی ےہ ہک اکی میکح )ینعی دفا ف 

وک دفا ںیم اامعتسؽ رک ےن ےس قلعتم درایتف ای وت روسؽ  العج رکےن فاےل( ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ڈنیمک

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک امرےن ےس عنم رفامای۔

 ہبیتق، انب ایب دفکی، انب ایب ذبئ، دیعس نب اخدل، دیعس نب بیسم، دبعارلنمح نب امثعؿ :  رافی

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

  

 ڈٹی ےس قلعتم دحثی رشفی

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 ڈٹی ےس قلعتم دحثی رشفی

     658    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤یس ب٩ ٣شٌسة، سٔیا٪، اب٩ حبیب، طٌبہ، ابوشٌٔور :  راوی

َٗ  أَِخبََر٧َا ح٤َُِیُس ب٩ُِ  ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ أَبٔي أَِوفَي  ًَ  ٍَ ُٔوَر َس٤ٔ ٌِ ٩ًَِ أَبٔي َش َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط َیاَ٪ َوصَُو اب٩ُِ َحبٔیٕب  ِٔ ٩ًَِ ُس َسَة  ٌَ ٍَ ٣َِش َُزَِو٧َا ٣َ ا٢َ 



 

 

َِٟحَزازَ  ٨ََُّٜٓا ٧َأِل١ُُ ا ٍَ َُزََوإت  ٥َ َسِب ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل

ایفسؿ، انب بیبح، ہبعش، اوبوفعیر ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت دبعاہلل نب ایب افیف ےس ڈٹی ےک قلعتم دیمح نب دعسمة، 

درایتف ای وت اوہنں ےن اہک مہ گوگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ھچ زغفات ںیم رشکی ےھت افر مہ اؿ زغفات 

 )افر اہجد( ںیم ڈٹایں اھکےت ےھت۔

 دعسمة، ایفسؿ، انب بیبح، ہبعش، اوبوفعیر دیمح نب :  رافی

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

  

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 ڈٹی ےس قلعتم دحثی رشفی

     659    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  :  راوی

ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ أَبٔي أَ    ُِٟ َ ا٢َ َسأ َٗ ُٔوَر  ٌِ ٩ًَِ أَبٔي َش َیاَ٪ َوصَُو اب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ٩ًَِ ُس ُٗتَِیَبُة  َُزَِوُت أَِخبََر٧َا  ا٢َ  َ٘ َٓ َِٟحَزازٔ  ِت١ٔ ا َٗ  ٩ًَِ ِوفَي 

ِٟحَ  َُزََوإت ٧َأِل١ُُ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٔس َّ  َّي اهَّللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل  َزازَ ٣َ

 رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔

  :  رافی

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

  

 ویچ یٹن امرےن ےس قلعتم دحثی

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 ویچ یٹن امرےن ےس قلعتم دحثی

     660    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 وہب ب٩ بیا٪، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، سٌیس و ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ :  راوی

 ٔ ٌٔیٕس َوأَب ٩ًَِ َس ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ا٢َ أَِخبََرنٔي یُو٧ُُص  َٗ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیِزَ أَِخبََر٧َا َوصُِب ب٩ُِ بََیإ٪  ٩ًَِ ي َس٤َ٠ََة  َة 

َیٔة اٟ أ٣َََز برَٔقِ َٓ َػِ  ٧َبٔیًّا ٩ِ٣ٔ اِْل٧َِبَٔیأئ  ٥َ أَ٪َّ ٠َ٤َِ٧ّة َِقَ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  زَّ َوَج١َّ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ًَ أَِوَوي اهَّللُ  َٓ   ِ َٗ أرُِحٔ َٓ  ١ٔ٤َِّ٨



 

 

ّة ٩ِ٣ٔ اِْل٣َُ  َػِتَک ٠َ٤َِ٧ْة أَص٠ََِِٜ  أ٣َُّ ِس َِقَ َٗ َِٟیطٔ أَِ٪  ٔ ُح إ  ٥ٔ ُتَشبِّ

فبہ نب ایبؿ، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیعس ف اوبہملس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

اراشد رفامای اکی ویچیٹن ےن اکی ربمغیپ ےک اکٹ ایل وت اوہنں ےن مکح رفامای ہک اؿ ویچویٹنں ےک امتؾ لب )ینعی اؿ ےک رےنہ یک امتؾ 

 اجںیئ وت دخافدن دقفس ےن اؿ یک اجبن فیح یجیھب ہک اہمترے اکی ویچیٹن ےن اکاٹ افر مت ےن اکی اتم ںیہگج

ے

 افر وسراخ( الج دیئ

 وک لتق رک دای  و ہک اپیک ایبؿ رکیت یھت اےنپ رپفرداگر یک۔

 فبہ نب ایبؿ، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیعس ف اوبہملس، اوبرہریہ :  رافی

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

  

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 ویچ یٹن امرےن ےس قلعتم دحثی

     661    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، نرض، اب٩ ط٤ی١، اطٌث، حش٩ :  راوی

َ أَِخبَرَ  َِٟحَش٩ٔ ٧ ٩ًَِ ا ُث  ٌَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا أَِط َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ا٨َّٟرِضُ َوصَُو اب٩ُِ ُط٤َِی١ٕ  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ز٢ََ ٧َٔييٌّ ٩ِ٣ٔ اِْل٧َِبَٔیأئ َتِحَ  ٧َا إِٔسَح

أَِوَوي  َٓ ًَلَي ٣َا ٓٔیَضا   َٚ ََُٓحِّ أ٣َََز بٔبَِیتٔض٩َّٔ  َٓ َُِتُط ٠َ٤َِ٧ْة  ٠ََس َٓ ٩ًَِ اب٩ِٔ َطَحَزةٕ  ُث  ٌَ ا٢َ اِْلَِط َٗ  ٠َ٤َِ٧ْة َواحَٔسْة و 
ََٓضَلَّ َِٟیطٔ  ٔ اهَّللُ إ

ِح٩َ  َُّض٩َّ شَُشبِّ إ٧ٔ َٓ ٥َ ٣ِٔث٠َُط َوَزاَز  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة   ٔسیرٔی٩َ 

اکی ربمغیپ درتخ ےک ےچین ارتے اؿ ےک اکی ویچیٹن ےن  ااحسؼ نب اربامیہ، رضن، انب لیمش، اثعش، نسح ےس رفاتی ےہ ہک

اکٹ ایل اوہنں ےن مکح رفامای وت ویچویٹنں اک لب الج دای ایگ۔ بج دخافدن دقفس ےن اؿ وک فیح یجیھب ہک مت ےن اس ویچیٹن وک سک فہج ےس 

 ںیہن الجای ہک سج ےن اہمترے اکاٹ اھت۔

 ، نسحاقحس نب اربامیہ، رضن، انب لیمش، اثعش :  رافی

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

  

وں ےس قلعتم :   ابب
ئ
 

 اکشر افر ذب

 ویچ یٹن امرےن ےس قلعتم دحثی

     662    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حرضت ابوہزیزہ :  راوی



 

 

٩ًَِ أَبٔي أَِخبََر٧َا إِٔس  َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ثَىٔي أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ اذُ ب٩ُِ صَٔظا٦ٕ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٥ِ َح َٟ صَُزیَِزَة ٧َِحَوُظ َو

طُ  ٌِ َٓ  َیزِ

 رضحت اوبرہریہ ےس وموقاف ایس ومضمؿ یک رفاتی ذموکر ںیہ۔

 رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک : ابب

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ویچ یٹن امرےن ےس قلعتم دحثی

     663    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٥ ب٠خي، نرض، اب٩ ط٤ی١، طٌبہ، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، اب٩ ٣ش٥٠، سٌیس ب٩ ٣شیب، ا٦ س٤٠ہس٠امی٪ ب٩ س٠ :  راوی

َبُة  ٌِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ُط َٗ ث٨ََا ا٨َّٟرِضُ َوصَُو اب٩ُِ ُط٤َِی١ٕ  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟب٠ِخٔيُّ  ُ٪ ب٩ُِ َس٥ٕ٠ِ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ُس٠َامِیَ ٩ًَِ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ أ٧ََٕص 

ٌٔیسٔ  ٩ًَِ َس ِٟٔححَّ  ٣ُِش٥ٕٔ٠  ا٢َ ٩ِ٣َ َرأَی صََٔل٢َ ذٔی ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة  ٔب  ٤َُِٟشیَّ أََراَز أَِ٪ ب٩ِٔ ا َٓ ةٔ 

ِّيَ  ه ـَ َّي ُش ٔ َحً ارٔظ َٔ ٔ َو َا ٩ِ٣ٔ أَِه زٔظ ٌِ ََل َیأُِخِذ ٩ِ٣ٔ َط َٓ َِّي  ه ـَ  ُش

، ہبعش، امکل نب اسن، انب  ملس، دیعس نب بیسم، اؾ ہملس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص امیلسؿ نب ملس یخلب، رضن، انب لیمش

ی اک ہادن )ینعی ذی اہجحل ےک ہنیہم اک ہادن( دےھکی رھپ فہ رقابین رکان ہاےہ 

ج

 

ی

وت اےنپ ابؽ اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و صخش دیع اال

 کت ہک رقابین رکے۔افر اننخ ہن ےل )ینعی ہن اکےٹ( سج فتق 

 امیلسؿ نب ملس یخلب، رضن، انب لیمش، ہبعش، امکل نب اسن، انب  ملس، دیعس نب بیسم، اؾ ہملس :  رافی

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

  

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 قلعتم دحثیویچ یٹن امرےن ےس 

     664    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ًبساٟح٥ٜ، طٌیب، ٟیث، خاٟس ب٩ یزیس، اب٩ ابي ہَل٢، ٤ًزو ب٩ ٣ش٥٠، اب٩ ٣شیب، ا٦  :  راوی

 س٤٠ہ

یِ  ٌَ ٩ًَِ ُط  ٥َٜٔ َِٟح ِبٔس ا ًَ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ  ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي صََٔل٢ٕ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ َیزٔیَس  ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ا٠َِّٟیُث  َٗ ٕب 

َّي اهَّللُ ٤َُِٟشیَّٔب أَ٪َّ أ٦َُّ َس٤َ٠ََة َزِوَد ا٨َّٟٔييِّ َػل ا٢َ أَِخبََرنٔي اب٩ُِ ا َٗ َُّط  ٤ِزٔو ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠ أ٧َ ًَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِخبََرِتُط أَ٪َّ  ٩ًَِ  َرُسو٢َ اهَّللٔ  ًَ

ِٙ َطِیّئا ٣ٔ  ارٔظٔ َو َا َیِح٠ٔ َٔ ٥ِٔ٠ ٩ِ٣ٔ أَِه ِ٘ ََل َش َٓ َِّي  ه ـَ ا٢َ ٩ِ٣َ أََراَز أَِ٪ ُش َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ًَرِشٔ اِْلَُو٢ٔ ٩ِ٣ٔ ذٔی َػل زٔظٔ فٔي  ٌِ ٩ِ َط

ِٟٔححَّةٔ   ا

 الہؽ، رمعف نب  ملس، انب بیسم، اؾ ہملس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ دمحم نب دبعاہلل نب دبعامکحل، بیعش، ثیل، اخدل نب زیدی، انب ایب

 78 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و صخش رقابین رکان ہاےہ فہ اےنپ اننخ ہن رتکاےئ افر ابؽ ہن ڈنماےئ امہ ذی اہجحل یک

 ف ں  ارخی کت )ینعی دوس ں ذی اہجحل وک رقابین ےک دعب اجحتم ونباےئ(۔

 دمحم نب دبعاہلل نب دبعامکحل، بیعش، ثیل، اخدل نب زیدی، انب ایب الہؽ، رمعف نب  ملس، انب بیسم، اؾ ہملس :  افیر

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

  

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 دحثی ویچ یٹن امرےن ےس قلعتم

     665    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلي ب٩ ححز، َشیک، ًث٤ا٪ ا احَلفي، سٌیس ب٩ ٣شیب :  راوی

ا٢َ  َٗ ٤َُِٟشیَّٔب  ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ ًُِث٤َاَ٪ اِْلَِحََلفٔيِّ  یْک  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ََشٔ َٗ  ٕ ًَلٔيُّ ب٩ُِ حُِحز ََٓسَخ٠َِ  ٩ِ٣َ أَ  أَِخبََر٧َا  َِّي  ه ـَ َراَز أَِ٪ شُ

َتز٢ُٔ ا٨َِّٟشا ٌِ ا٢َ أ ََا َش َ٘ َٓ ٣ََة  ٌَِٔکٔ ٔ تُطُ ٟ ََٓذََکِ  ٔ ارٔظ َٔ ٔ َو َا أَِه زٔظ ٌِ ََل َیأُِخِذ ٩ِ٣ٔ َط َٓ رِشٔ  ٌَ ِٟ یَب أَیَّا٦ُ ا  َئ َواٟلِّ

رھپ ذی اہجحل ےک رفز آاجںیئ وت ابؽ  یلع نب رجح، رشکی، امثعؿ االالحیف، دیعس نب بیسم ےس رفاتی ےہ ہک  و صخش رقابین رکان ہاےہ

افر اننخ ہن ےل رضحت امثعؿ ےن اہک ہک ںیم ےن رضحت رکعہم ےس ایبؿ ای وت اوہنں ےن اہک ہک افر وخانیت ےس اگل رےہ افر وخوبش 

 ہن اگلےئ۔

 یلع نب رجح، رشکی، امثعؿ االالحیف، دیعس نب بیسم :  رافی

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

  

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب



 

 

 ویچ یٹن امرےن ےس قلعتم دحثی

     666    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًوٖ، سٌیس ب٩ ٣شیب، ا٦  ًبساهَّلل ب٩ ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ :  راوی

 س٤٠ہ

ًَِبُس اٟزَِّح٤َ  ثَىٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٔس ب٩ِٔ  ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَِخبََر٧َا  ٩ٔ ب٩ُِ ح٤َُِیسٔ ب٩ِٔ 

٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠َةَ  ٔب  ٤َُِٟشیَّ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس  ٕٖ ِو ًَ أََراَز  ب٩ِٔ  َٓ رِشُ  ٌَ ِٟ ا٢َ إَٔذا َزَخ٠َِ  ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

ٔ َطِیّئا ظ ٔ َو َا ٩ِ٣ٔ َبرَشٔ زٔظ ٌِ َََٓل ی٤ََصَّ ٩ِ٣ٔ َط َِّي  ه ـَ ٥ِ أَِ٪ ُش ُٛ  أََحُس

، دیعس نب بیسم، اؾ ہملس ےس رفاتی ےہ ہک دبع اہلل نب دمحم نب دبعارلنمح، ایفسؿ، دبعارلنمح نب دیمح نب دبعارلنمح نب وعػ

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج فتق ذی اہجحل اک الہپ رشعہ رشفع وہ اجےئ )ینعی بج امہ ذفاہجحل یک یلہپ  ارخی

 ں وک ہن وھچےئ )ینعی ہن رتکفاےئ(۔وہ اجےئ( وت رھپ اہمترے ںیم ےس یسک اک ارادہ رقابین رک ےن اک وہ اجےئ وت اےنپ ابگوں افر انونخ

 دبعاہلل نب دمحم نب دبعارلنمح، ایفسؿ، دبعارلنمح نب دیمح نب دبعارلنمح نب وعػ، دیعس نب بیسم، اؾ ہملس :  رافی

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

  

 تق ہن وہ؟سج صخش ںیم رقابین رک ےن یک سا

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 سج صخش ںیم رقابین رک ےن یک ساتق ہن وہ؟

     667    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یو٧ص ب٩ ًبسا اًلي، اب٩ وہب، سٌیس ب٩ ابي ایوب، ًیاغ ب٩ ًباض ٗتباني، ًیسٰي ب٩ ہَل٢ ػسفي، ًبساهَّلل ب٩  :  راوی

 ٤ًزو ب٩ ًاؾ

ٌٔیُس ب٩ُِ أَبٔي أَیُّوَب َوَذََکَ  ا٢َ أَِخبََرنٔي َس َٗ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي 
ًَِبٔس اِْلَ ًَیَّأغ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا یُو٧ُُص ب٩ُِ   ٩ًَِ ی٩َ   آَخٔ

ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ َسفٔيِّ  ٩ًَِ ًٔیَسي ب٩ِٔ صََٔل٢ٕ اٟؼَّ ِٟ٘ٔتَِبانٔيِّ  ا٢َ ًَبَّإض ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  أؾ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌَ ِٟ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا ًَ

ا٢َ اٟزَُّج١ُ أََرأَیَِ   َ٘ َٓ ةٔ  ٔ اِْل٣َُّ ًَزَّ َوَج١َّ َٟٔضٔذظ ٠َطُ اهَّللُ  ٌَ ٥َِٟ أَٔجِس إ ٔاَّ ٨٣َٔیَحّة أ٧ُِثَي َٟٔزُج١ٕ أ٣ُٔزُِت بَٔیِو٦ٔ اِْلَِؿَهي ًٔیّسا َج إِٔ٪ 

 ُ أ َٓ ٔ أَ َذٟ َٓ ًَا٧ََتَک   ُٙ ُ٘ؽُّ َطارٔبََک َوَتِح٠ٔ اَرَ  َوَت َٔ ٥ُِّ٠ أَِه َ٘ زَٔ  َوُت ٌِ ٩ِٜٔ َتأُِخُذ ٩ِ٣ٔ َط ا٢َ  َا َوَل َٗ ِّي بَٔضا  َک َت٤َا٦ُ أُِؿٔحیَّتَٔک َؿه



 

 

ًَزَّ َوَج١َّ   ٨ًَِٔس اهَّللٔ 

الہؽ دصیف، دبعاہلل نب رمعف نب اعص ےس  ویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، دیعس نب ایب اویب، ایعش نب ابعس ابتقین، ٰیسیع نب

 رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی صخش ےس اراشد رفامای ھجم وک امہ ذی اہجحل دس  ارخی ںیم رقب دیع رکےن اک مکح

 وم ود ہن وہ )ینعی وہا ےہ دخافدن دقفس ےن اس رفز وک اس اتم ےک فاےطس دیع انبای۔ اس ےن رعض ای ارگ ریمے اپس ھچک یھب

رقابین ےک اطمقب اصنب وم ود ہن وہ( نکیل اکی یہ رکبی ای افینٹن ای ںیم اس وک رقابین رکفں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

افر گو  ںیہن )اس ےیل ہک اکی یہ اجونر وم ود ےہ ہک سج یک رقابین رک ےن ےس دوشاری وہیگ( نکیل مت اےنپ ابؽ افر اننخ رتکفا

 ومھچن ےک ابؽ ومڈن گو سب یہی اہمتری رقابین ےہ دخافدن دقفس ےک زندکی۔

 ویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، دیعس نب ایب اویب، ایعش نب ابعس ابتقین، ٰیسیع نب الہؽ دصیف، دبعاہلل نب رمعف نب اعص :  رافی

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

  

 اامؾ اک دیع اگہ ںیم رقابین رکےن اک ایبؿ

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اامؾ اک دیع اگہ ںیم رقابین رکےن اک ایبؿ
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 ٩ َفٗس، ٧آٍ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ًبساٟح٥ٜ، طٌیب، ٟیث، ٛثیر ب :  راوی

 ٩ًَِ ٕس  َٗ ٔ ب٩ِٔ ََفِ ثٔیر
َٛ  ٩ًَِ ٩ًَِ ا٠َِّٟیٔث  ِیٕب  ٌَ ٩ًَِ ُط  ٥َٜٔ َِٟح ًَِبسٔ ا ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ  ُس ب٩ُِ  ًَِبَس اهَّللٔ أَِخبَرَُظ أَ٪َّ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٧َآ

٥َ لَاَ٪  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َّيَرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٤َُِٟؼل  یَِذبَُح أَِو ی٨َََِحُ بٔا

دمحم نب دبعاہلل نب دبعامکحل، بیعش، ثیل، ریثک نب رفدق، انعف، دبعاہلل نب رمع ایبؿ رکےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 دیعاگہ ںیم رقابین ذحب ای رکےت ےھت۔

 دق، انعف، دبعاہلل نب رمعدمحم نب دبعاہلل نب دبعامکحل، بیعش، ثیل، ریثک نب رف :  رافی

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

  

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اامؾ اک دیع اگہ ںیم رقابین رکےن اک ایبؿ
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 ًلي ب٩ ًث٤ا٪ نٔلي، سٌیس ب٩ ًیسي، ٣ٔـ١ ب٩ ٓـاٟة، ًبساهَّلل ب٩ س٠امی٪، ٧آٍ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز :  ویرا

ـَ  َٓ ١ُ ب٩ُِ  َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیُس ب٩ُِ ًٔیَسي  ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ ِیلٔيُّ  َٔ ًَلٔيُّ ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ ا٨ُّٟ ًَِبُس اهَّللٔ أَِخبََر٧َا  ثَىٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ َة  َٟ ب٩ُِ  ا

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل  ٩ًَِ  ٍْ ٔ ثَىٔي ٧َآ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ا٢َ ُس٠َامِیَ َٗ ٤َِٟٔسی٨َةٔ  ٧َََحَ یَِو٦َ اِْلَِؿَهي بٔا

َّي ٤َُِٟؼل ٥َِٟ ی٨َََِحِ یَِذبَُح بٔا ِس لَاَ٪ إَٔذا  َٗ  َو

، دبعاہلل نب امیلسؿ، انعف، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل یلع نب امثعؿ یلفن، دیعس

 

 نب یسیع، لضفم نب اضفَة

ہیلع فآہل فملس ےن دمہنی ونمرہ ںیم رحن ای افر سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رحن ںیہن رکےت ےھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس دیعاگہ ںیم ذحب رفامےت ےھت۔

، دبعاہلل نب امیلسؿ، انعف، دبعاہلل نب رمع :  افیر

 

 یلع نب امثعؿ یلفن، دیعس نب یسیع، لضفم نب اضفَة

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

  

 گووگں اک دیعاگہ ںیم رقابین رک ان

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 وگں اک دیعاگہ ںیم رقابین رک انگو
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 ہ٨از ب٩ رسی، ابوا احوؾ، اسوز ب٩ ٗیص، ج٨سب ب٩ سٔیا٪ :  راوی

٩ًَِ ُج٨ُِسٔب  ِیٕص  َٗ ٩ًَِ اِْلَِسَوزٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔي اِْلَِحَؤؾ  ٔیِّ  ٍَ َرُسو٢ٔ أَِخبََر٧َا َص٨َّازُ ب٩ُِ اُٟسَّ ا٢َ َطضِٔسُت أَِؿّهي ٣َ َٗ َیاَ٪  ِٔ ب٩ِٔ ُس

ا٢َ ٣َ  َ٘ َٓ ِس ذُبَٔحِ   َٗ ََلَة َرأَی ٤ّ٨ََُا  َضي اٟؼَّ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ َّي بٔا٨َّٟأض  ََٓؼل ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ٠َِیِذبَِح اهَّللٔ َػل َٓ ََلةٔ  ِب١َ اٟؼَّ َٗ ٩ِ َذبََح 

٥َِٟ ی٩َُِٜ ذَ  زَّ َوَج١َّ َطاّة ٣َکَا٧ََضا َو٩ِ٣َ  ًَ ًَلَي اِس٥ٔ اهَّللٔ  ٠َِیِذبَِح  َٓ  بََح 

انہد نب رسی، اوباالوحص، اوسد نب سیق، دنجب نب ایفسؿ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رقب 

 فآہل فملس امنز ےس افرغ وہ ےئگ وت دیع ںیم اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن گووگں وک امنز دیع ڑپاھیئ سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رکبویں وک داھکی فہ رکبایں ذحب وہ یکچ ںیھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج یسک ےن امنز 

 ین( رک ےل۔ےس لبق ذحب ای فہ دفرسی رکبی ذحب رکے افر سج صخش ےن ذحب ںیہن ای وت فہ اہلل اک انؾ ےل رک ذحب )رقاب

 انہد نب رسی، اوباالوحص، اوسد نب سیق، دنجب نب ایفسؿ :  رافی

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



 

 

  

 نج اجونرفں یک رقابین ونممع ےہ ےسیج ہک اکےن اجونر یک رقابین

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 نج اجونرفں یک رقابین ونممع ےہ ےسیج ہک اکےن اجونر یک رقابین
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 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس، طٌبہ، س٠امی٪ ب٩ ًبساٟزح٩٤، بىي اسس، ابوؿحا  :  راوی

ث٨ََا َخ  ا٢َ َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش أ  أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ حَّ َـّ ٩ًَِ أَبٔي اٟ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ٣َِولَي بَىٔي أََسٕس  ًَ َ٪ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط أْٟس 

 َّ ٨ِطُ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ًَ ا ٧ََهي  َّ٤ًَ ثِىٔي  ٠ُُِٗ  ٠ِٟٔبََرأئ َحسِّ ا٢َ  َٗ یِرُوَز ٣َِولَي بَىٔي َطِیَباَ٪  َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ًُبَِیٔس ب٩ِٔ  ٥َ ٩ِ٣ٔ ي اهَّللُ 

ٍْ  َا  ا٢َ أَِربَ َ٘ َٓ َِٗصُ ٩ِ٣ٔ یَٔسظٔ  ٥َ َویَٔسی أَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٦َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ َوُرصَا  اِْلََؿاؤيِّ  ًَ ُِّن  َِٟبی ِوَراُئ ا ٌَ ِٟ َیُحزَِ٪ ا

 َٜ َضا َواِل ٌُ ُِّن َه٠ِ َِٟبی زَِجاُئ ا ٌَ ِٟ ُِّن ٣ََزُؿَضا َوا َِٟبی ُة ا ـَ ٤َِٟزٔش ْؽ َوأَِ٪ َوا ِ٘ ٔ٪ َن ِٟرَقِ ُظ أَِ٪ یَُٜوَ٪ فٔي ا ِّي أََِکَ ٔن ٠ُُِٗ  إ ًٔي  َا ت٨ُِقٔي 
َّٟ ٔشیَرةُ ا

ًَلَي أََحسٕ  ٣ِطُ  ًُِط َو َا تََُحِّ َس َٓ صَِتطُ  ا٢َ ٣َا ََکٔ َٗ ْؽ  ِ٘ ٩ِّ َن  َیُٜوَ٪ فٔي اٟشِّ

 ےہ ہک سج اک انؾ دیبع نب ریففز اھت افر فہ ینب اامسلیع نب دوعسد، اخدل، ہبعش، امیلسؿ نب دبعارلنمح، ینب ادس، اوباحضک ےس رفاتی

ابیشؿ اک ومیل )الغؾ( اھت ہک ںیم ےن رضحت رباء نب اعزب ےس اہک ہک مت ھجم ےس اؿ رقابوینں ےک احؽ ایبؿ رکف ہک نج ےس عنم ای 

 )افر اس رطح ےس ااشرہ رفامای روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وت اوہنں ےن رفامای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ

رضحت رباء ےن ااشرہ رک ےک التبای افر اہک ہک ریما اہھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اہھت ےس وھچاٹ ےہ( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ؾ وہ افر دفرسا امیبر ہک فملس ےن رفامای ہار مسق ےک اجونر رقابین ےک ےیل درتس ںیہن ںیہ اکی وت اکان اجونر ہک سج اک اکان نپ اصػ ولعم

 سج یک امیبری اصػ افر وخب رفنش وہ۔ رسیتا ڑگنلا ہک سج اک ڑگنلا نپ امنایں وہ اکچ وہ وچےھت دالب افر زمکفر ہک سج یک ڈہویں ںیم وگدا

ں ای سج رقابین ےک ہن راہ وہ ںیم ےن اہک ہک ھجم وک وت فہ اجونر یھب ربا ولعمؾ وہ ا ےہ )رقابین ےک فاےطس( ہک سج ےک گنیس وٹٹ ےکچ وہ

اس  اجونر ےک داتن وٹٹ ےکچ وہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  و اجونر مت وک ربا ولعمؾ وہ مت اس وک وھچڑ دف افر  و دنسپ وہ مت

 یک رقابین رکف نکیل دفرسے وک عنم ہن رکف۔

 اوباحضکاامسلیع نب دوعسد، اخدل، ہبعش، امیلسؿ نب دبعارلنمح، ینب ادس،  :  رافی

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

  



 

 

 ڑگنلے اجونر ےس قلعتم

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ڑگنلے اجونر ےس قلعتم

     672    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ازببزاء ب٩ ً :  راوی

ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َو  ًَ رَفٕ َوأَبُو َزاُوَز َوَیِحٌَي َو ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ اُٟوا أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ َِٟؤٟیٔس  ًَٔسٓیٕ َوأَبُو ا اب٩ُِ أَبٔي 

ا٢َ َس  َٗ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  َ٪ ب٩َِ  ُ  ُس٠َامِیَ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َبُة  ٌِ ثِىٔي ٣َا أ٧ََِبأ٧ََا ُط ًَازٕٔب َحسِّ ٠ُُِٗ  ٠ِٟٔبََرأئ ب٩ِٔ  ا٢َ  َٗ یِرُوَز  َٓ ُ  ًُبَِیَس ب٩َِ  ٌِ ٔ٤

إٔ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػ  َٓ ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ اِْلََؿاؤيِّ  ًَ َّي اهَّللُ  ٨ًَِطُ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َظ أَِو ٧ََهي  ََٜذاََکٔ ا٢َ َص َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ   ل

ْة  َا َیِحزٔی٩َ فٔي اِْلََؿاؤ  ٌَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِرَب ًَ َّي اهَّللُ  َِٗصُ ٩ِ٣ٔ یَٔس َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٔ َویَٔسی أَ ًََوُرصَا بَٔیٔسظ ُِّن  َِٟبی ِوَراُئ ا ٌَ ِٟ يِّ ا

 ًَّٟٔ َٜٔشیَرةُ ا َضا َواِل ٌُ ُِّن َه٠ِ َِٟبی زَِجاُئ ا ٌَ ِٟ ُِّن ٣ََزُؿَضا َوا َِٟبی ُة ا ـَ ٤َِٟزٔش ٔ٪ َوا ِٟرَقِ ْؽ فٔي ا ِ٘ ُظ أَِ٪ یَُٜوَ٪ َن ِّي أََِکَ إٔن َٓ ا٢َ  َٗ ي  َا ت٨ُِقٔي 

ًَلَي أََحسٕ  ٣ِطُ  ًُِط َو َا تََُحِّ َس َٓ صَِ  ٨ِ٣ُٔط  ٤َا ََکٔ َٓ ا٢َ  َٗ  َواِْلُذُٔ٪ 

 ربا اتگل ےہ ہک اس دحثی اک رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ افر اس دحثی ںیم ہی ےہ ہک رضحت رباء ےن رفامای ھجم وک فہ اجونر یھب

 سج ےک گنیس ای اکؿ ںیم وکیئ یمک وہ۔

 رباء نب اعزب :  رافی

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

  

 رقابین ےک ےیل دیلب اگےئ فریغہ

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ہرقابین ےک ےیل دیلب اگےئ فریغ

     673    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠امی٪ ب٩ زاؤز، اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث وٟیث ب٩ سٌس، س٠امی٪ ب٩ ًبساٟزح٩٤، ًبیس ب٩ ٓیروز، بزاء ب٩ ًازب :  راوی

٤ًَِزُو بِ  ا٢َ أَِخبََرنٔي  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ َوصِٕب  ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز  َ٪ أَِخبََر٧َا ُس٠َامِیَ ٣َُط أَ٪َّ ُس٠َامِیَ َٗسَّ ٕس َوَذََکَ آَخَ َو ٌِ ِیُث ب٩ُِ َس
َِٟحارٔٔث َوا٠َّٟ ٩ُ ا



 

 

ُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَازٕٔب  ِٟبََرأئ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا یِرُوَز  َٓ ٩ًَِ ًُبَِیٔس ب٩ِٔ  ثَُض٥ِ  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ًَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٩َِ  َّي اهَّللُ  َػل

 َ و٢ُ َوأََطاَر بٔأ ُ٘ ٌٔطٔ َش ٥َ ُشٔظیرُ بٔأُِػبُ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٍٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٔ َِٗصُ ٩ِ٣ٔ أََػاب ٌٔطٔ َوأََػابٔعٔي أَ  َا َیُحوُز ٩ِ٣ٔ  َػابٔ

ُِّن ٣َزَ  َِٟبی ُة ا ـَ ٤َِٟزٔش ُجَضا َوا َِٟبیُِّن رَعَ زَِجاُئ ا ٌَ ِٟ ًََوُرَصا َوا ُِّن  َِٟبی ِوَراُئ ا ٌَ ِٟ َحایَا ا
َـّ ًَّٟٔي  َا ت٨ُِقٔياٟ اُئ ا َٔ ِح ٌَ ِٟ  ُؿَضا َوا

امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، رمعف نب احرث فثیل نب دعس، امیلسؿ نب دبعارلنمح، دیبع نب ریففز، رباء نب اعزب ےس رفاتی ےہ ہک 

افر ریمی اایلگنں آپ یلص  ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ اویلگنں ےس التبای

اہلل ہیلع فآہل فملس یک اویلگنں ےس وھچیٹ ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رقابین ےک اجونر ںیم ہار بیع درتس ںیہن ںیہ 

 اس ےک دعب فہ یہ ہار بیع ایبؿ رفامےئ  و ہک افرپ ذموکر ںیہ۔

  نب دعس، امیلسؿ نب دبعارلنمح، دیبع نب ریففز، رباء نب اعزبامیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، رمعف نب احرث فثیل :  رافی

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

  

 فہ اجونر سج ےک اسےنم ےس اکؿ اٹک وہا وہ اس اک مکح

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ےس اکؿ اٹک وہا وہ اس اک مکحفہ اجونر سج ےک اسےنم 

     674    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ آز٦، ًبساٟزحی٥، اب٩ س٠امی٪، زَکیا ب٩ ابي زائسة، ابواسحٙ، َشیح ب٩ ن٤ٌا٪، ًلي :  راوی

ِبٔس اٟزَّحٔی٥ٔ َوصَُو اب٩ُِ ُس٠َامِیَ  ًَ  ٩ًَِ ُس ب٩ُِ آَز٦َ  ٤َأ٪ أَِخبََرنٔي ٣َُح٤َّ ٌِ یِٔح ب٩ِٔ ا٨ُّٟ ٩ًَِ َُشَ  َٙ ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح یَّا ب٩ِٔ أَبٔي َزائَٔسَة  ٩ًَِ َزََکٔ  ٪َ

 ِ ی ٌَ ِٟ َٖ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ َنِشَترِشٔ َّي اهَّللُ  ا٢َ أ٣َََز٧َا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ٨ُِط  ًَ ًَلٓٔيٕ َرضَٔي اهَّللُ  ِّيَ ٩ًَِ  ه ـَ اب٠ََٕة  َن َواِْلُذَُ٪ َوأَِ٪  َا نُ َ٘ ب٤ُٔ

اَئ  َٗ  َو َا ٣َُسابََزةٕ َو َا بَتَِراَئ َو َا َخِ

دمحم نب آدؾ، دبعارلمیح، انب امیلسؿ، زرکای نب ایب زادئة، اوب ااحسؼ ، رشحی نب امعنؿ، یلع ےس رفاتی ےہ ہک مہ وک روسؽ رکمی یلص 

ااء ابلکل اہلل ہیلع فآہل فملس ےن آھکن افر اکؿ دےنھکی اک مکح رفامای )ینعی رقابین

 

ص
ع
 ےک اجونر ںیم ذموکر اایشء دےنھکی اک مکح رفامای ہک ہی دفونں ا

امای درتس ںیہ ای ںیہن؟ افر مہ وک اقمہلب ےس عنم رفامای ہک )سج اک اکؿ اسےنم ےس اٹک وہا وہ( افر دماربہ ےس عنم ای افر رتباء ےس عنم رف

 افر رخاقء ےس عنم رفامای۔

 ، انب امیلسؿ، زرکای نب ایب زادئة، اوباقحس، رشحی نب امعنؿ، یلعدمحم نب آدؾ، دبعارلمیح :  رافی

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



 

 

  

 دماربہ )ےھچیپ ےس اکؿ اٹک اجونر( ےس قلعتم

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اجونر( ےس قلعتمدماربہ )ےھچیپ ےس اکؿ اٹک 

     675    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ آز٦، ًبساٟزحی٥، اب٩ س٠امی٪، زَکیا ب٩ ابي زائسة، ابواسحٙ، َشیح ب٩ ن٤ٌا٪، ًلي :  راوی

ا٢َ  َٗ ًِیََن  ٔس ب٩ِٔ أَ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ یِٔح ب٩ِٔ  أَِخبََر٧َا أَبُو َزاُوَز  ٩ًَِ َُشَ  َٙ ث٨ََا أَبُو إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ُزَصیِْر  َحسَّ

ا٢َ أ٣َََز٧َا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػ  َٗ ٨ًَِطُ  ًَلٓٔيٕ َرضَٔي اهَّللُ   ٩ًَِ  ٕٚ َٙ َولَاَ٪ َرُج١َ ٔػِس ا٢َ أَبُو إِٔسَح َٗ ٤َأ٪  ٌِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ ا٨ُّٟ ًَ َّي اهَّللُ  ل

یَِن  ٌَ ِٟ َٖ ا اَئ  َنِشَترِشٔ َٗ َٗاَئ َو َا َخِ اب٠ََٕة َو َا ٣َُسابََزةٕ َو َا ََشِ َ٘ ِوَراَئ َو َا ٣ُ ٌَ َِّي بٔ ه ـَ  َواِْلُذَُ٪ َوأَِ٪  َا نُ

دمحم نب آدؾ، دبعارلمیح، انب امیلسؿ، زرکای نب ایب زادئة، اوب ااحسؼ ، رشحی نب امعنؿ، یلع ےس رفاتی ےہ ہک مہ وک روسؽ رکمی یلص 

ااء ابلکل  اہلل ہیلع فآہل فملس

 

ص
ع
ےن آھکن افر اکؿ دےنھکی اک مکح رفامای )ینعی رقابین ےک اجونر ںیم ذموکر اایشء دےنھکی اک مکح رفامای ہک ہی دفونں ا

امای درتس ںیہ ای ںیہن؟ افر مہ وک اقمہلب ےس عنم رفامای ہک )سج اک اکؿ اسےنم ےس اٹک وہا وہ( افر دماربہ ےس عنم ای افر رتباء ےس عنم رف

 اقء ےس عنم رفامای۔افر رخ

 دمحم نب آدؾ، دبعارلمیح، انب امیلسؿ، زرکای نب ایب زادئة، اوباقحس، رشحی نب امعنؿ، یلع :  رافی

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

  

 رخاقئ)سج ےک اکؿ ںیم وسراخ وہ( ےس قلعتم

  قلعتم ااحدثی ابمرہکرقابین ےس :   ابب

 رخاقئ)سج ےک اکؿ ںیم وسراخ وہ( ےس قلعتم

     676    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٧اػح، ابوبَک ب٩ ًیاغ، ابواسحٙ، َشیح ب٩ ن٤ٌا٪، ًلي ب٩ ابي كاٟب :  راوی

 ُ ث٨ََا أَب ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٔيِّ ب٩ِٔ أَبٔي كَأٟٕب أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ٧َأػٕح   ٩ًَِ ٤َأ٪  ٌِ یِٔح ب٩ِٔ ا٨ُّٟ ٩ًَِ َُشَ  َٙ ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح ًَیَّإغ  و بََِکٔ ب٩ُِ 

اب٠ََٕة أَِو ٣َُسابَ  َ٘ َِّي ب٤ُٔ ه ـَ ٥َ أَِ٪ نُ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ٨ًَِطُ  اَئ أَِو َرضَٔي اهَّللُ  َٗ اَئ أَِو  َزةٕ أَِو ََشِ َٗ َخِ



 

 

ًَاَئ   َجِس

ادمح نب انحص، اوبرکب نب ایعش، اوب ااحسؼ ، رشحی نب امعنؿ، یلع نب ایب سابل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ۔ےن مہ وک عنم رفامای اقمہلب دماربہ رشاقء افر دجاع )ہک سج اجونر ےک اکؿ ےٹک وہں( اس یک رقابین رکےن ےس عنم رفامای

 ادمح نب انحص، اوبرکب نب ایعش، اوباقحس، رشحی نب امعنؿ، یلع نب ایب سابل :  رافی

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

  

 سج اجونر ےک اکؿ رچے وہےئ وہں اس اک مکح

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ےک اکؿ رچے وہےئ وہں اس اک مکحسج اجونر 

     677    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساهَّلل، طحاَ ب٩ وٟیس، زیاز ب٩ خیث٤ة، ابواسحٙ، َشیح ب٩ ن٤ٌا٪، ًلي ب٩ ابوكاٟب :  راوی

َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ُطَحا ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اهَّللٔ  ٩ًَِ  أَِخبََرنٔي َصاُروُ٪ ب٩ُِ   َٙ ث٨ََا أَبُو إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ ثَىٔي زٔیَازُ ب٩ُِ َخِیَث٤ََة  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟؤٟیسٔ  ا

٠ًََِیطٔ  َّي اهَّللُ  ٨ِطُ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ ًَلٔيِّ ب٩ِٔ أَبٔي كَأٟٕب َرضَٔي اهَّللُ   ٩ًَِ ٤َأ٪  ٌِ یِٔح ب٩ِٔ ا٨ُّٟ اب٠ََ َُشَ َ٘ ي ب٤ُٔ هَّ ـَ ا٢َ  َا ُش َٗ ٕة َو َا  َوَس٥ََّ٠ 

ًَِوَراَئ  اَئ َو َا  َٗ اَئ َو َا َخِ َٗ  ٣َُسابََزةٕ َو َا ََشِ

، اوب ااحسؼ ، رشحی نب امعنؿ، یلع نب اوبسابل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص 

 

مة

 

ئب ت

 

خ
اہرفؿ نب دبع اہلل، اجشع نب ف دی، زاید نب 

 اربہ افر رشاقء افر رخاقء افر وعراء یک۔اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہن رقابین یک اجےئ اقمہلب افر دم

، اوباقحس، رشحی نب امعنؿ، یلع نب اوبسابل :  رافی

 

مة

 

ئب ت

 

خ
 اہرفؿ نب دبعاہلل، اجشع نب ف دی، زاید نب 

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

  

 رہکرقابین ےس قلعتم ااحدثی ابم :   ابب

 سج اجونر ےک اکؿ رچے وہےئ وہں اس اک مکح

     678    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  :  راوی

 ُٛ َبُة أَ٪َّ َس٤َ٠ََة َوصَُو اب٩ُِ  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ًَِبسٔ اِْلَ ُس ب٩ُِ  َة  َضِی١ٕ أَِخبََرظُ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ُ  حَُحیَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ



 

 

 َٖ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ َنِشَترِشٔ َّي اهَّللُ  و٢ُ أ٣َََز٧َا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ُ٘ ا َش ٠ًَٔیًّ   ُ ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ًَٔسٓیٕ َش یَِن َواِْلُذَُ٪ ب٩َِ  ٌَ ِٟ  ا

 رتہمج دحثی اسقب اسیج ےہ۔

  :  رافی

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

  

 رقابین ںیم ابضعء )ینعی گنیس وٹیٹ وہیئ( ےس قلعتم

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 رقابین ںیم ابضعء )ینعی گنیس وٹیٹ وہیئ( ےس قلعتم

     679    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سة، سٔیا٪، اب٩ حبیب، طٌبہ، ٗتازة، جزی ب٩ ل٠یبح٤یس ب٩ ٣شٌ :  راوی

٩ًَِ ُجَزیِّ ب٩ِٔ ل٠َُیِ  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط َیاَ٪ َوصَُو اب٩ُِ َحبٔیٕب  َٔ ٩ًَِ ُس َسَة  ٌَ و٢ُ أَِخبََر٧َا ح٤َُِیُس ب٩ُِ ٣َِش ُ٘ ا َش ٠ًَٔیًّ   ُ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٕب 

٠ًََِیطٔ َوَس  َّي اهَّللُ  َب ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ـَ ًَ ٥ِ إ ٔاَّ  ٌَ ا٢َ َن َٗ ٤َُِٟشیَّٔب  ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا َٔک َٟٔش ُت ذَٟ ََٓذََکِ  ٪ٔ ِٟرَقِ ٔب ا ـَ ًِ
َ ي بٔأ هَّ ـَ ٥ََّ٠ أَِ٪ ُش

ثََر ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک  ِٛ ٕٔ َوأَ ِؼ  ا٨ِّٟ

 دیمح نب دعسمة، ایفسؿ، انب بیبح، ہبعش، اتقدة، رجی نب بیلک ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت یلع ےس ہک  رفامےت ےھت ہک

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس اجونر یک رقابین ےس عنم رفامای ہک سج اک گنیس وٹاٹ وہا وہ رھپ ںیم ےن رضحت دیعس نب 

بیسم ےس ایبؿ ای وت اوہنں ےن اہک   اہں۔ سج فتق آداھ ای آدےھ ےس زایدہ گنیس وٹٹ ایگ وہ وت درتس ںیہن ےہ )نکیل ارگ آداھ 

 وٹاٹ وہا وہ وت رقابین درتس ےہ(۔ ای آدےھ ےس مک گنیس

 دیمح نب دعسمة، ایفسؿ، انب بیبح، ہبعش، اتقدة، رجی نب بیلک :  رافی

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

  

 رقابین ںیم ہنسم افر ذجہع ےس قلعتم

 ہکرقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمر :   ابب

 رقابین ںیم ہنسم افر ذجہع ےس قلعتم

     680    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ابو زاؤز س٠امی٪ ب٩ سیٕ، حش٩، اب٩ اًین و ابوجٌرف، زہیر، ابوزبیر، جابز :  راوی

َِٟحَش٩ُ َوصُ  ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕٕ ُ٪ ب٩ُِ َسِی ا٢َ أَِخبََر٧َا أَبُو َزاُوَز ُس٠َامِیَ َٗ ث٨ََا ُزَصیِْر  ا َا َحسَّ َٗ ِیلٔيَّ  َٔ ىٔي ا٨ُّٟ ٌِ رَفٕ َش ٌِ ًِیََن َوأَبُو َج َو اب٩ُِ أَ

٥َ  َا َتِذبَُحوا إ ٔاَّ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ث٨ََا أَبُو اٟزُّبَیِر ٠َِیُٜ  َحسَّ ًَ ُُسَ  ٌِ َتِذبَُحوا ٣ُٔش٨َّّة إ ٔاَّ أَِ٪ َش َٓ  ٥ِ

أِ٪ٔ  َـّ ّة ٩ِ٣ٔ اٟ ًَ  َجَذ

اوب داؤد امیلسؿ نب فیس، نسح، انب انیع ف اوبرفعج، زریہ، اوبزریب، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

  مت یڑیھ ںیم ےس ذجہع رک گو۔اراشد رفامای مت گوگ رقابین ہن رکف ہنسم یک نکیل سج فتق مت رپ ہنسم یک رقابین رکان لکشم وہ اجےئ وت

 اوب داؤد امیلسؿ نب فیس، نسح، انب انیع ف اوبرفعج، زریہ، اوبزریب، اجرب :  رافی

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

  

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

  ےس قلعتمرقابین ںیم ہنسم افر ذجہع

     681    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، یزیس ب٩ ابوحبیب، ابوخیر، ً٘بہ ب٩ ًا٣ز :  راوی

ًَا َبَة ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ  ٔ َِٟدیِر ٩ًَِ أَبٔي ا ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔي َحبٔیٕب  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٠َِیطٔ أَِخبََر٧َا  ًَ َّي اهَّللُ  ٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٣ٔز

٠َیِ  ًَ َّي اهَّللُ  ُظ َٟٔزُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ََٓذََکَ ًَُتوْز  َبقَٔي  َٓ ًَلَي َػَحابَتٔطٔ  ٤َُضا  شِّ َ٘ ًَِلاُظ ٤ّ٨ََُا ُش
٥َ أَ ا٢َ َؿحِّ بٔطٔ أ٧ََِ  َوَس٠َّ َ٘ َٓ  ٥َ  طٔ َوَس٠َّ

 نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک رکبایں ہبیتق، ثیل، زیدی نب اوببیبح، اوبریخ، ہبقع

رضحات احصہب رکاؾ وک میسقت رکےن ےک فاےطس د ں رھپ اکی رکبی  چ یئگ اکی اسؽ یک وت اوہنں ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 رقابین رک گو۔فملس ےس رعض ای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اس یک 

 ہبیتق، ثیل، زیدی نب اوببیبح، اوبریخ، ہبقع نب اعرم :  رافی

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

  

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 رقابین ںیم ہنسم افر ذجہع ےس قلعتم

     682    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌي ب٩ زرس ، ابواس٤اًی١، ٨ٗاز، یحٌي، بٌحة ب٩ ًبساهَّلل، ً٘بہ ب٩ ًا٣ز :  راوی



 

 

ثَ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َیِحٌَي  ا٢َ َحسَّ َٗ ٨َّازُ  َ٘ ِٟ ٌٔی١َ َوصَُو ا ث٨ََا أَبُو إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ َحُة بِ أَِخبََر٧َا َیِحٌَي ب٩ُِ زُُرِسَ   ٌِ ٩ًَِ ىٔي َب ًَِبٔس اهَّللٔ   ٩ُ

 ٔ ََٓؼاَرِت ل ٥َ بَیَِن أَِػَحابٔطٔ َؿَحایَا  َٗشَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَا٣ٔز َبَة ب٩ِٔ  ِ٘ ٠ُِ  یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ ًُ ُ٘ َٓ ْة  ًَ ي َجَذ

ا٢َ َؿحِّ بَٔضا َ٘ َٓ ْة  ًَ  َػاَرِت لٔي َجَذ

 نب دبع اہلل، ہبقع نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن احصہب ییحی نب درتس، اوباامسلیع، 

 

ة
ج 
 ّ ی
انقد، ییحی، 

رکاؾ وک رقاباینں میسقت رفامںیئ ریمے ہصح ںیم اکی ذجہع آای۔ ںیم ےن اہک ای روسؽ اہلل! ریمے ہصح ںیم وت اکی ذجہع آای ےہ۔ آپ 

 اس یک رقابین رکف۔ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت

 نب دبعاہلل، ہبقع نب اعرم :  رافی

 

ة
ج 
 ّ ی
 ییحی نب درتس، اوباامسلیع، انقد، ییحی، 

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

  

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 رقابین ںیم ہنسم افر ذجہع ےس قلعتم

     683    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس، ہظا٦، یحٌي ب٩ ابي ٛثیر، بٌحة ب٩ ًبساهَّلل جہىي، ً٘بہ ب٩ ًا٣ز :  راوی

٩ًَِ َیِحٌَي بِ  ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ِبٔس اهَّللٔ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ ًَ َحَة ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ َب  ٕ ثٔیر َٛ ٩ٔ أَبٔي 

٥َ بَیَِن أَِػَحابٔطٔ أَ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٥َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗشَّ ا٢َ  َٗ  ٕ ًَا٣ٔز َبَة ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ ُِٟحَضىٔيِّ  ٠ُِ  یَا ا ُ٘ َٓ ْة  ًَ َٓأََػابَىٔي َجَذ َؿاؤيَّ 

 ًَ ا٢َ َؿحِّ بَٔضاَرُسو٢َ اهَّللٔ أََػابَِتىٔي َجَذ َ٘ َٓ  ْة 

 نب دبعاہلل ینہج، ہبقع نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

 

ة
ج 
 ّ ی
 اامسلیع نب دوعسد، اخدل، اشہؾ، ییحی نب ایب ریثک، 

ے ہصح ںیم فملس ےن رضحات احصہب رکاؾ وک رقابین میسقت رفامںیئ ریمے ہصح ںیم اکی ذجہع آای ںیم ےن رعض ای ای روسؽ اہلل ریم

 اکی ذجہع آای ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مت ایس یک رقابین رک گو۔

 نب دبعاہلل ینہج، ہبقع نب اعرم :  رافی

 

ة
ج 
 ّ ی
 اامسلیع نب دوعسد، اخدل، اشہؾ، ییحی نب ایب ریثک، 

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

  

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 رقابین ںیم ہنسم افر ذجہع ےس قلعتم

     684    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 س٠امی٪ ب٩ زاؤز، اب٩ وہب، ٤ًزو، بٜیر ب٩ ا اطخ، ٣ٌاذ ب٩ ًبساهَّلل ب٩ خبیب، ً٘بہ ب٩ ًا٣ز :  راوی

ِبٔس اهَّللٔأَِخبََر٧َا ُس٠َ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  اذ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ٔ ب٩ِٔ اِْلََطخِّ  َٜیِر ٩ًَِ بُ ٤ًَِْزو  ا٢َ أَِخبََرنٔي  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ َوصِٕب  ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز  َبَة امِیَ ِ٘ ًُ ٩ًَِ  ب٩ِٔ ُخبَِیٕب 

َٕ ٩ِ٣ٔ ا ٥َ بَٔحَذ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ِی٨َا ٣َ ا٢َ َؿحَّ َٗ  ٕ ًَا٣ٔز أِ٪ٔ ب٩ِٔ  َـّ ٟ 

امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، رمعف، ریکب نب االجش، اعمذ نب دبعاہلل نب بیبخ، ہبقع نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےن رقابین یک روسؽ 

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت یڑیھ ےک اکی ذجہع ےس )اس یک رشتحی زگر یکچ ےہ(۔

 نب االجش، اعمذ نب دبعاہلل نب بیبخ، ہبقع نب اعرمامیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، رمعف، ریکب  :  رافی

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

  

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 رقابین ںیم ہنسم افر ذجہع ےس قلعتم

     685    سیثح                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہ٨از ب٩ رسی، ابوا احوؾ، ًاػ٥ ب٩ ل٠یب :  راوی

 َّ٨ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَأػ٥ٔ ب٩ِٔ ل٠َُِیٕب   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔي اِْلَِحَؤؾ  ٔیِّ فٔي َحٔسیثٔطٔ  ١َ أَِخبََر٧َا َص٨َّازُ ب٩ُِ اُٟسَّ ٌَ َح َٓ ََٓحرَضَ اِْلَِؿَهي  ا فٔي َسرَفٕ 

 ِٟ ًَ اٟزَُّج١ُ ٨٣َّٔا َشِظتَرٔی ا َّي اهَّللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٨َّا ٣َ ُٛ ٨ََٟا َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ٣ُزَی٨ََِة  ا٢َ  َ٘ َٓ ََلثَٔة  َتیِٔن َواٟثَّ ًَ َِٟحَذ ٠َِیطٔ ٤ُٔش٨ََّة بٔا

 َ٘ َٓ ََلثَٔة  ًََتیِٔن َواٟثَّ َِٟحَذ ٤ُِٟٔش٨ََّة بٔا ١َ اٟزَُّج١ُ یَِل٠ُُب ا ٌَ َح َٓ َِٟیِو٦ُ  ََٓحرَضَ َصَذا ا ٥َ فٔي َسرَفٕ 
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

ىٔيُّ 
ا یُوفٔي ٨ِ٣ُٔط اٟثَّ ََ یُوفٔي ٤٣َّٔ َِٟحَذ ٥َ إٔ٪َّ ا  َوَس٠َّ

انہد نب رسی، اوباالوحص، اعمص نب بیلک ےن ہک  اےنپ فادل ےس ہک مہ رفس ںیم ےھت ہک رقب دیع ےک دؿ آےئگ وت امہرے ںیم ےس وکیئ 

ہنسم رخدیےن اگل رقابین ےک ےیل اکی آدیم ڑھکا وہا )ہلیبق( زمہنی ےس اس ےن رعض ای مہ گوگ اکی وت دف ای نیت ذجہع دے رک اکی 

رمہبت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ رفس ںیم ےھت وت یہی دؿ آایگ رھپ امہرے ںیم ےس وکیئ صخش دف ای نیت ذجہع دے رک ہنسم 

 ای ذجہع یھب ایس اکؾ ںیم آاتکس ےہ سج اکؾ رپ ینث )ہنسم( آاتکس ےہ۔ےنیل ایگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفام

 انہد نب رسی، اوباالوحص، اعمص نب بیلک :  رافی

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

  

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ذجہع ےس قلعتمرقابین ںیم ہنسم افر 



 

 

     686    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبسا اًلي، خاٟس، طٌبہ، ًاػ٥ ب٩ ل٠یب :  راوی

 َٗ ًَأػ٥ٔ ب٩ِٔ ل٠َُِیٕب   ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ِبٔس اِْلَ ًَ ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ  ا٢َ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ُث  ُ  أَبٔي یَُحسِّ ٌِ َس٤ٔ

َتیِٔن  ًَ َِٟحَذ ٔلي ا ٌِ ِب١َ اِْلَِؿَهي بَٔیِو٣َیِٔن نُ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ٍَ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َرُج١ٕ  َ٘ َٓ ٔة  ٨ٔیَّ بٔاٟثَّ

َة تُِحزُٔئ  ًَ َِٟحَذ ٥َ إٔ٪َّ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َِٜبُع َػل ُةاِل ٨ٔیَّ  ٣َا تُِحزُٔئ ٨ِ٣ُٔط اٟثَّ

دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، اعمص نب بیلک اکی آدیم ےس رفاتی ےہ ہک مہ گوگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ 

س رپ روسؽ رکمی یلص اہلل ےھت وت رقب دیع ےس دف رفز لبق مہ گوگ دف ذجہع دے رک اکی ہنسم ےنیل گل ےئگ )رقابین رک ےن ےک فاےطس( ا

 ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اہجں رپ ینثم اکیف ےہ فاہں رپ ذجہع یھب اکیف ےہ۔

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، اعمص نب بیلک :  رافی

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

  

  ااحدثیڈنیمےھ ےس قلعتم

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ڈنیمےھ ےس قلعتم ااحدثی

     687    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، اس٤اًی١، ًبساٌٟزیز، اب٩ ػہیب، ا٧ص :  راوی

 ٌٔ ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٠َِیطٔ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٔ َوصَُو اب٩ُِ ُػَضِیٕب  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا  ٩ًَِ ی١ُ 

َِٜبَظیِٔن  ٔ ِّي ب ا٢َ أ٧ََْص َوأ٧ََا أَُؿه َٗ َِٜبَظیِٔن  ٔ ِّي ب ه ـَ ٥َ لَاَ٪ ُش  َوَس٠َّ

وسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دف ڈنیموھں یک ااحسؼ نب اربامیہ، اامسلیع، دبعازعلزی، انب بیہص، اسن ےس رفاتی ےہ ہک ر

 رقابین رفامےت ےھت )ینعی یڑیھفں ےک ذمرک یک( افر ںیم یھب دف ڈنیموھں یک رقابین رک ا وہں۔

 اقحس نب اربامیہ، اامسلیع، دبعازعلزی، انب بیہص، اسن :  رافی

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

  

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب



 

 

 ڈنیمےھ ےس قلعتم ااحدثی

     688    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، خاٟس، ح٤یس، ثاب ، ا٧ص :  راوی

ثَ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ َخأٟٕس  ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا ٥َ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ َؿهَّ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ ثَابٕٔ   ٨َا ح٤َُِیْس 

َِٜبَظیِٔن أ٠َ٣ََِحیِٔن  ٔ  ب

دمحم نب ینثم، اخدل، دیمح، اثتب، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف احلم ڈنیموھں یک رقابین رفامیئ افر 

ےک ولہپ وک ذحب رفامای اےنپ اہھت ےس افر اہلل اعتیل اک انؾ ایل افر اہلل اربک ڑپاھ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اانپ اپؤں ابمرک اؿ اؿ 

 رپ راھک۔

 دمحم نب ینثم، اخدل، دیمح، اثتب، اسن :  رافی

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

  

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ڈنیمےھ ےس قلعتم ااحدثی

     689    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوًوا٧ة، ٗتازة، ا٧ص :  راوی

٩ًَِ أَ  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َِٜبَظیِٔن أ٠َ٣ََِحیِٔن أَِخبََر٧َا  ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب ًَ َّي اهَّللُ  ي ا٨َّٟٔييُّ َػل ا٢َ َؿهَّ َٗ ٧َٕص 

احٔض٤َٔا َٔ ًَلَي ٔػ ٍَ رِٔج٠َُط  ََّر َوَوَؿ ب َٛ ٔ َوَسَّمَّ َو ٧َیِٔن َذبََحُض٤َا بَٔیٔسظ  أَِِقَ

، اتقدة، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 

ة

 

ےن رقابین رفامیئ دف احلم ڈنیموھں یک افر اؿ وک ذحب ہبیتق، اوبوعاب

 رفامای اےنپ اہھت ےس افر اہلل اک انؾ ایل افر ریبکت ڑپیھ افر اانپ اپؤں اؿ ےک ولہپ رپ راھک۔

، اتقدة، اسن :  رافی

 

ة

 

 ہبیتق، اوبوعاب

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

  

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ڈنیمےھ ےس قلعتم ااحدثی

     690    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، حات٥ ب٩ ورزا٪، ایوب، ٣ح٤س ب٩ سیری٩، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی



 

 

ثَ  ا٢َ َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ا٢َ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٔس ب٩ِٔ ٔسیرٔی٩َ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَیُّوَب  ٨َا َحات٥ُٔ ب٩ُِ َوِرَزاَ٪ 

ََٓذبَحَ  ِبَظیِٔن أ٠َ٣ََِحیِٔن  َٛ ٔلَي  أَ إ َٔ َٜ ِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَِو٦َ أَِؿّهي َوا٧ َّي اهَّللُ   ُض٤َا ٣ُِدَتَصْ َخَلب٨ََا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

د، احمت نب فرداؿ، اویب، دمحم نب ریسنی، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اامسلیع نب دوعس

رقابین ےک دؿ مہ گووگں وک ہبطخ ہک ای۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دف ڈنیموھں یک اجبن کھج ےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ہص(۔فملس ےن اؿ وک ذحب رفامای۔ )الخ

 اامسلیع نب دوعسد، احمت نب فرداؿ، اویب، دمحم نب ریسنی، اسن نب امکل :  رافی

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

  

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ڈنیمےھ ےس قلعتم ااحدثی

     691    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤یس ب٩ ٣شٌسة، یزیس ب٩ زریٍ، اب٩ ًو٪، ٣ح٤س، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابي بَکة :  راوی

ًَِبسٔ اٟ  ٩ًَِ ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ِوٕ٪  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍٕ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ ُزَریِ َسَة فٔي َحٔسیثٔطٔ  ٌَ ٩ًَِ أَبٔیطٔ زَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔي أَِخبََر٧َا ح٤َُِیُس ب٩ُِ ٣َِش َة  بََِکَ

ِبَظیِٔن أ٠٣ََِ  َٛ ٔلَي  ٥َ یَِو٦َ ا٨ََِّٟحٔ إ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ىٔي ا٨َّٟٔييَّ َػل ٌِ َُّط َش أ٧َ َٛ  َٖ ا٢َ ث٥َُّ اِنَصَ ٕة ٩ِ٣ٔ َٗ ٌَ ٔلَي ُجَذِش ََٓذبََحُض٤َا َوإ َحیِٔن 

َش٤ََضا بَِی٨َ٨َا َ٘ َٓ  ٥ٔ٨َ َِ ِٟ  ا

وعؿ، دمحم، دبعارلنمح نب ایب رکبة ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  دیمح نب دعسمة، زیدی نب زرعی، انب

رقابین ےک دؿ )ینعی ویؾ رحن ںیم( دف ڈنیموھں وک ذحب رفامای۔ رھپ اکی رکبویں ےک ڈنھج یک رطػ رشتفی ےل ےئگ افر اؿ وک مہ 

 گووگں ںیم میسقت رفامای۔

 رعی، انب وعؿ، دمحم، دبعارلنمح نب ایب رکبةدیمح نب دعسمة، زیدی نب ز :  رافی

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

  

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ڈنیمےھ ےس قلعتم ااحدثی

     692    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساهَّلل ب٩ سٌیس ابوسٌیس ا اطخ، حٔؽ ب٩ ُیاث، جٌرف ب٩ ٣ح٤س، وہ اپ٨ے واٟس سے، ابوسٌیس :  ویرا



 

 

رَفٔ ب٩ِٔ ٣ُحَ  ٌِ ٩ًَِ َج ُِٔؽ ب٩ُِ َُٔیإث  ث٨ََا َح ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس اِْلََطخُّ  ٌٔیٕس أَبُو َس ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ َس ٌٔیٕس أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ أَبٔي َس ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٕس  َّ٤

ا٢َ  َٗ  ٕ َٓٔحی١ٕ َی٤ِٔشي فٔي َسَوازٕ َوَیأِل١ُُ فٔي َسَواز  ٪َ َِٜبٕع أَِِقَ ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب َّي اهَّللُ  ي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٕ  َؿهَّ  َوی٨َُِوزُ فٔي َسَواز

می یلص اہلل دبع اہلل نب دیعس اوبدیعس االجش، صفح نب ایغث، رفعج نب دمحم، فہ اےنپ فادل ےس، اوبدیعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رک

ایسیہ ںیم ہیلع فآہل فملس ےن اکی ڈنیمےھ یک رقابین رفامیئ  و ہک گنیس فاال اھت افر وماٹ  ازہ دمعہ اتلچ اھت افر فہ ایسیہ ںیم اھک ا اھت افر 

 داتھکی اھت ینعی اس ےک ہارفں اپؤں افر ٹیپ افر آوھکنں ےک ےقلح اکےل رگن ےک ےھت افر ابیق دیفس ےھت۔

  نب دیعس اوبدیعس االجش، صفح نب ایغث، رفعج نب دمحم، فہ اےنپ فادل ےس، اوبدیعسدبعاہلل :  رافی

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

  

 افٹن ںیم ےنتک ارفاد یک اجبن ےس رقابین اکیف ےہ؟

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ںیم ےنتک ارفاد یک اجبن ےس رقابین اکیف ےہ؟ افٹن

     693    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ح٥ٜ، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، سٔیا٪ ثوری، وہ اپ٨ے واٟس سے، ًبایة ب٩ رٓاًة ب٩ رآٍ، رآٍ  :  راوی

 ب٩ خسیخ

ِبٔس  ًَ ِورٔأَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ  َیاُ٪ اٟثَّ ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ رَفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ اهَّللٔ ب٩ِٔ ا یُّ 

َّي ا ا٢َ لَاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ  ٔ ٔ َرآ ظ ٩ًَِ َجسِّ  ٍٕ ٔ ًََة ب٩ِٔ َرآ ا َٓ ًََبایََة ب٩ِٔ رٔ  ٩ًَِ ِش٥ٔ أَبٔیطٔ  َٗ ١ُ فٔي  ٌَ ٥َ َیِح ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ هَّللُ 

 ٕٚ و ٌٔیٔس ب٩ِٔ ٣َُِسُ ُتُط ٩ٔ٣ٔ َس ٌِ ِّي َس٤ٔ بَرُ ٠ًَِّٔٔم أَن ِٛ َبُة َوأَ ٌِ ا٢َ ُط َٗ ٌٔیرٕ  أئ بَٔب
ا ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ًَرِشّ ٨َائ٥ٔٔ  َِ ِٟ ٨ِطُ ا ًَ َیاُ٪  ِٔ ثَىٔي بٔطٔ ُس َوَحسَّ

 ُ٥٠ًَِ الَي أَ ٌَ  َواهَّللُ َت

 نب راعف، راعف نب دخجی ےس رفاتی ےہ ادمح نب دبعاہلل نب مکح

 

 نب رافعة

 

ة
بئ
، دمحم نب رفعج، ہبعش، ایفسؿ وثری، فہ اےنپ فادل ےس، ابع

 ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امؽ تمینغ میسقت رفامےت فتق اکی افٹن ےک ربارب دس رکبایں وک رےتھک۔

 نب راعف، راعف نب دخجیادمح نب دبعاہلل نب مکح، دمحم نب رفعج، ہبعش، ایفس :  رافی

 

 نب رافعة

 

ة
بئ
 ؿ وثری، فہ اےنپ فادل ےس، ابع

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

  

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب



 

 

 افٹن ںیم ےنتک ارفاد یک اجبن ےس رقابین اکیف ےہ؟

     694    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساٌٟزیز ب٩ ُزوا٪، ٓـ١ ب٩ ٣وسي، حشین شٌىي اب٩ واٗس، ٠ًبا ب٩ اح٤ز، ًَک٣ة، اب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ حَُشیِٕن  ١ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي  ـِ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ َُزَِواَ٪  ٔ ب٩ِٔ  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ ٠ًَِٔباَء ب٩ِٔ أَِح٤ََز أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ىٔي اب٩َِ َوإٗٔس  ٌِ َش

ََٓحرَضَ ا ٥َ فٔي َسرَفٕ 
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّى اهَّللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ٩ًَِ ًَِٔکٔ  ٔ ٌٔیر َب ِٟ ٨َا فٔي ا ِٛ َٓاِطتََر ٨ََِّٟحُ 

ةٕ  ٌَ ٩ًَِ َسِب ةٔ  َِٟبرَقَ ةٕ َوا  ًَرِشَ

، انب ابعس ےن رفامای ہک مہ گوگ روسؽ رکمی 

 

ت اا نب ارمح، رکعمة
دمحم نب دبعازعلزی نب زغفاؿ، لضف نب ومیس، نیسح ینعی انب فادق، عل

ی اک دؿ آایگ وت افٹن ںیم دس آدیم رشکی وہ ےئگ افر اگےئ 

ج

 

ی

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رفس ںیم ےھت ہک اس دفراؿ دیع اال

 ںیم است آدیم۔

، انب ابعس :  افیر

 

ت اا نب ارمح، رکعمة
 دمحم نب دبعازعلزی نب زغفاؿ، لضف نب ومیس، نیسح ینعی انب فادق، عل

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

  

 اگےئ یک رقابین سک دقر ارفاد یک اجبن ےس اکیف ےہ؟

  ااحدثی ابمرہکرقابین ےس قلعتم :   ابب

 اگےئ یک رقابین سک دقر ارفاد یک اجبن ےس اکیف ےہ؟

     695    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، یحٌي، ًبسا٠٤ٟک، ًلاء، جابز :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ٠٤َِٟٔٔک  ًَِبٔس ا  ٩ًَِ ٩ًَِ َیِحٌَي  ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا ٠ًََِیطٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َّي اهَّللُ  ٍَ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٣َ ٍُ ٨َّا ٧ََت٤َتَّ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز َلإئ 

ٕة َوَنِظتَرُٔ  ٓٔیَضا ٌَ ٩ًَِ َسِب َة  َِٟبرَقَ ٨َِذبَُح ا َٓ  ٥َ
 َوَس٠َّ

جح عتمت رکےت ےھت وت  دمحم نب ینثم، ییحی، دبعاکلمل، اطعء، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک مہ گوگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت

 مہ اگےئ ںیم است ارفاد یک اجبن ےس ذحب رکےت ےھت افر اس ںیم رشتک رکےت ےھت۔

 دمحم نب ینثم، ییحی، دبعاکلمل، اطعء، اجرب :  رافی

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

  



 

 

 اامؾ ےس لبق رقابین رکان

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   باب

 اامؾ ےس لبق رقابین رکان

     696    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہ٨از ب٩ رسی، اب٩ ابوزائسة، وہ اپ٨ے واٟس سے، َفاض، ًا٣ز، بزاء ب٩ ًازب :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي َز  ٔیِّ  ًَازٕٔب ح َوأ٧ََِبأ٧ََا َزاُوزُ ب٩ُِ أَِخبََر٧َا َص٨َّازُ ب٩ُِ اُٟسَّ ِٟبََرأئ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ إض  ٩ًَِ َٔفَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا أَبٔي  َٗ ائَٔسَة 

ا٦َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػ  َٗ ا٢َ  َٗ ٥َِٟ یَِذَُکِ اِْلَخُ  ََٓذََکَ أََحُسص٤َُا ٣َا  ِٟبََرأئ  ٩ًَِ ا ٔييِّ  ٌِ
٩ًَِ اٟظَّ ًَ أَبٔي ص٨ِٕٔس  َّي اهَّللُ  ٥َ یَِو٦َ ل ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

ا٦َ َخ  َ٘ َٓ َِّي  َّي شَُؼل َََٓل یَِذبَِح َحً ٨ََٜا  َّي َػََلَت٨َا َوَنَشَک نُُش َط ِٗٔب٠َت٨ََا َوَػل ا٢َ ٩ِ٣َ َوجَّ َ٘ َٓ ِّي اِْلَِؿَهي  ٔن ا٢َ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ إ َ٘ َٓ الٔي 

٥َ أَصِلٔي َوأَص١َِ َزارٔی أَِو أَصِلٔي َو  ٌٔ ِ ٠ُِ  نُُشکٔي ْٔلُك ا٢َ ًَحَّ َٗ ٥َ أًَِٔس ذٔبِّحا آَخَ 
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ٔجیَرانٔي 

َٜتَِیَک َو َا  ََّضا َخیِرُ َنٔشی إ٧ٔ َٓ ا٢َ اذِبَِحَضا  َٗ َِٟح٥ٕ  ٔلَيَّ ٩ِ٣ٔ َطاتَِي  َٟبَٕن هَٔي أََحبُّ إ  َٚ ٨َا ًَ إٔ٪َّ ٨ًِٔٔسی  َٓ ٌِ ٩ًَِ أََحٕس َب ًَْة  ٔضي َجَذ ِ٘  َسَ   َت

انہد نب رسی، انب اوبزادئة، فہ اےنپ فادل ےس، رفاس، اعرم، رباء نب اعزب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ی ےک رفز ڑھکے وہ ےئگ وت رفامای ہک  و صخش مہ گووگں ےک ہلبق یک اجبن رہچہ رک ا ےہ افر مہ گووگں یسیج امنز ادا رک ا ےہ 

ج

 

ی

دیعاال

ں یسیج رقابین رک ا ےہ وت فہ صخش رقابین ہن رکے سج فتق کت ہک امنز ہن ڑپھ ےل ہی ابت نس رک ریمے امومں )رضحت افر مہ گووگ

اوبرباء نب دانیر( ڑھکے وہ ےئگ افر رعض ای ای روسؽ اہلل! ںیم ےن وت دلجی ےس رقابین رکیل ےہ اےنپ رھگ ےک گووگں افر ڑپفویسں وک 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای مت دفرسی رقابین رکف )اس ےیل ہک فہ رقابین درتس ںیہن الھکےن ےک فاےطس۔ اس رپ آپ یلص 

وہیئ( رضحت اوبرباء ےن رفامای ریمے اپس اکی رکبی اک ہچب ےہ ) و ہک ایھب کت اکی اسؽ اک ںیہن وہا ےہ افر فہ رکبی اک ہچب ریمے 

فآہل فملس ےن رفامای مت ایس وک ذحب رک دف ہی رتہب ےہ اہمتری دف رقابوینں ںیم زندکی رتہب ےہ رکبویں ےک وگتش ےس( آپ یلص اہلل ہیلع 

 افر رھپ یسک وک اہمترے دعب ذجہع )رقابین رکان( درتس ںیہن ےہ۔

 انہد نب رسی، انب اوبزادئة، فہ اےنپ فادل ےس، رفاس، اعرم، رباء نب اعزب :  رافی

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

  

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اامؾ ےس لبق رقابین رکان



 

 

     697    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوا احوؾ، ٨٣ؼور، طٌيي، بزاء ب٩ ًازب :  راوی

ث٨ََ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َّي اهَّللُ أَِخبََر٧َا  ا٢َ َخَلب٨ََا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ًَازٕٔب  ِٟبََرأئ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ٔييِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر   ا أَبُو اِْلَِحَؤؾ 

ِس أََػاَب اٟ َ٘ َٓ ٨ََٜا  َّي َػََلَت٨َا َوَنَشَک نُُش ا٢َ ٩ِ٣َ َػل َٗ ََلةٔ ث٥َُّ  َس اٟؼَّ ٌِ ٥َ یَِو٦َ ا٨ََِّٟحٔ َب ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ِب١َ ٨ُّ ًَ َٗ ُشَک َو٩ِ٣َ َنَشَک 

 ٔ َد إ ِب١َ أَِ٪ أَِخُ َٗ ِس َنَشُِٜ   َ٘ َٟ ا٢َ أَبُو بُزَِزَة َیا َرُسو٢َ اهَّللٔ َواهَّللٔ  َ٘ َٓ َِٟح٥ٕ  َٓت٠َِٔک َطاةُ  ََلةٔ  َِٟیِو٦َ یَِو٦ُ اٟؼَّ ُِٓ  أَ٪َّ ا ََلةٔ َورَعَ لَي اٟؼَّ

  ُ٤ِ ٌَ ِ أَل٠َُِ  َوأَك َٓ ح٠َُِّ   ٌَ َت َٓ ٕب  إٔ٪َّ أَل١ِٕ َوَُشِ َٓ ا٢َ  َٗ َِٟح٥ٕ  ٥َ ت٠َِٔک َطاةُ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ أَصِلٔي َؤجیَرانٔي 

َسَ   ٌِ ٩ًَِ أََحٕس َب ٩َِٟ َتِحزَٔی  ٥ِ َو ٌَ ا٢َ َن َٗ ًَىِّي  َض١ِ تُِحزُٔئ  َٓ َِٟح٥ٕ  ًَّة َخیِْر ٩ِ٣ٔ َطاتَِي  ا َجَذ ّٗ ٨ًََا  ٨ًِٔٔسی 

وصنمر، یبعش، رباء نب اعزب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ وک رقب دیع ےک دؿ امنز ہبیتق، اوباالوحص، 

ی( ہک ای وت رفامای سج صخش ےن امہری یسیج امنز ڑپیھ رھپ امہرے یسیج رقابین یک )امنز ےک دعب( وت اس ےن 

ج

 

ی

ےک دعب ہبطخ )دیعاال

 رقابین یک۔ وت فہ وگتش یک رکبی ےہ اس رپ رضحت اوبرباء ےن رفامای ای روسؽ اہلل! دخا یک مسق رقابین یک افر سج یسک ےن امنز ےس لبق

ں ںیم ےن وت امنز ےس لبق رقابین یک۔ ںیم اھجمس ہک ہی دؿ اھکےن ےنیپ اک ےہ وت ںیم ےن دلجی یک ںیم ےن وخد یھب اھکای افر اےنپ رھگ فاگو

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی وت وگتش یک رکبی ےہ۔ رضحت اوبربدہ ےن رفامای ریمے اپس افر ڑپفویسں وک الھکای۔ روسؽ رکمی یلص اہلل

اکی رکبی اک ہچب ےہ ذجہع۔ فہ ریمے زندکی وگتش یک دف رکبویں ےک رتہب ےہ ای رقابین ںیم فہ درتس وہ اجےئ اگ؟ آپ یلص اہلل 

  ےک فاےطس درتس ہن وہاگ ۔ہیلع فآہل فملس ےن رفامای   اہں! نکیل اہمترے العفہ دفرسے یسک

 ہبیتق، اوباالوحص، وصنمر، یبعش، رباء نب اعزب :  رافی

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

  

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اامؾ ےس لبق رقابین رکان

     698    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 شٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، اب٩ ٠ًیة، ایوب، ٣ح٤س، ا٧ص :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٕص  ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَیُّوُب  ا٢َ َحسَّ َٗ َة  ث٨ََا اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ا٢َ َحسَّ َٗ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ُ٘ ٌِ َّي اهَّللُ  أَِخبََر٧َا َش ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ

ا٢َ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ َ٘ َٓ ا٦َ َرُج١ْ  َ٘ َٓ ِس  ٌٔ ٠ِیُ َٓ ََلةٔ  ِب١َ اٟؼَّ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَِو٦َ ا٨ََِّٟحٔ ٩ِ٣َ لَاَ٪ َذبََح  صََذا یَِو٦ْ ُشِظَتَهي ٓٔیطٔ ا٠َِّٟح٥ُ  ًَ

٥َ َػ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َٛ َِٟح٥ٕ ََٓذََکَ َص٨َّة ٩ِ٣ٔ ٔجیَرا٧ٔطٔ  ٔلَيَّ ٩ِ٣ٔ َطاتَِي  ْة هَٔي أََحبُّ إ ًَ ا٢َ ٨ًِٔسٔی َجَذ َٗ ُط  َٗ سَّ



 

 

ََٓذبََحُض٤َا ِبَظیِٔن  َٛ ٔلَي  أَ إ َٔ َٜ ِ ِ  ُرِخَؼُتُط ٩ِ٣َ ٔسَواُظ أ٦َِ  َا ث٥َُّ ا٧ َِ ََل أَِزرٔی أَب٠ََ َٓ َٟطُ  َؽ   ََفَخَّ

، اویب، دمحم، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ

 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رقب دیع ےک دؿ اراشد رفامای  وقعیب نب اربامیہ، انب علتئة

سج صخش ےن امنز ےس لبق ذحب ای فہ رھپ ذحب رکے اکی آدیم ڑھکا وہا اس ےن رعض ای ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی فہ 

ں یک اتحم  یک احتل ایبؿ یک۔ آپ دؿ ےہ ہک سج ںیم رہ اکی وک وگتش اھکےن یک وخاشہ افر رتبغ وہیت ےہ افر اےنپ ڑپفویس

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک اچس اھجمس رھپ فہ صخش وبال ہک ریمے اپس اکی ذجہع ےہ  و ہک وگتش یک رکبویں ےس ھجم وک زایدہ 

 ںیہن ہک ہی دنسپدیہ ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااجزت اطعء رفامیئ )ینعی رقابین ےک فاےطس ذحب رکےن یک( ںیم فافق

 ااجزت دفرسفں ےک فاےطس یھب یھت ای ںیہن اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دف ڈنیموھں یک اجبن ےئگ افر اؿ وک ذحب ای۔

، اویب، دمحم، اسن :  رافی

 

 وقعیب نب اربامیہ، انب علتئة

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

  

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اامؾ ےس لبق رقابین رکان

     699    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیساهَّلل ب٩ سٌیس، یحٌي، یحٌي و ٤ًزو ب٩ ًلي، یحٌي، یحٌي ب٩ سٌیس، بظیر ب٩ ششار، ابوبززة ب٩ زی٨ار :  راوی

ث٨ََا َیِحٌَ أَِخبََر٧َا ًُ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ٩ًَِ یَِحٌَي ح َوأ٧ََِبأ٧ََا  ث٨ََا یَِحٌَي  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ٌٔیٕس بَِیُس اهَّللٔ ب٩ُِ َس ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس ي 

َّي اهَّللُ  ِب١َ ا٨َّٟٔييِّ َػل َٗ َُّط َذبََح  ٩ًَِ أَبٔي بُزَِزَة ب٩ِٔ ٧َٔیإر أ٧َ ٔ ب٩ِٔ َشَشإر  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ًَِ بَُظیِر ًَ َّي اهَّللُ  أ٣َََزُظ ا٨َّٟٔييُّ َػل َٓ  ٥َ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

ا٢َ اذِبَِحَضا فٔي َحٔسیٔث ًُبَِیسٔ اهَّللٔ َٗ ٔلَيَّ ٩ِ٣ٔ ٣ُٔش٨ََّتیِٔن  ًَٕة هَٔي أََحبُّ إ ُٚ َجَذ ٨ًََا ا٢َ ٨ًِٔٔسی  َٗ ٌٔیَس  ِّي  َا أَٔجُس إ ٔاَّ أَِ٪ ُش ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  

 َ أ َٓ ّة  ًَ  ٣ََزُظ أَِ٪ یَِذبََح َجَذ

ہل فملس ےس دیبع اہلل نب دیعس، ییحی، ییحی ف رمعف نب یلع، ییحی، ییحی نب دیعس، ریشب نب ک ار، اوبربدة نب دانیر ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآ

ے اپس اکی رکبی اک ذجہع ےہ لبق ذحب ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک دفابرہ ذحب رکےن اک مکح رفامای۔ اوہنں ےن رفامای ریم

 و ریمے ایخؽ ںیم دف ونسمں ےس رتہب ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ایس وک ذحب رکف۔ رضحت دیبع اہلل یک رفاتی ےہ 

مت ایس وک ہک رضحت اوبربدہ ےن رفامای ریمے اپس وت اب ھچک ںیہن ےہ العفہ اکی ذجہع ےک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

 ذحب رکف۔

 دیبعاہلل نب دیعس، ییحی، ییحی ف رمعف نب یلع، ییحی، ییحی نب دیعس، ریشب نب ک ار، اوبربدة نب دانیر :  رافی

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



 

 

  

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 لبق رقابین رکان اامؾ ےس

     700    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوًوا٧ة، اسوز ب٩ ٗیص، ج٨سب ب٩ سٔیا٪ :  راوی

ا٢َ َؿحَّ  َٗ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُج٨ُِسٔب ب٩ِٔ ُس ِیٕص  َٗ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اِْلَِسَوز ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َّي اهَّللُ أَِخبََر٧َا  ٍَ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ِی٨َا ٣َ

َٖ َرآصُ  ا اِنَصَ َّ٤٠َ َٓ ََلةٔ  ِب١َ اٟؼَّ َٗ ِس َذبَُحوا َؿَحاَیاص٥ُِ  َٗ إَٔذا ا٨َّٟاُض  َٓ ٥َ أَِؿّهي َذاَت یَِو٦ٕ 
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ٠َِیطٔ ًَ ًَ َّي اهَّللُ  ٥ِ ا٨َّٟٔييُّ َػل

 َ٘ َٓ  ٔ ََلة ِب١َ اٟؼَّ َٗ َُّض٥ِ َذبَُحوا  ٥َ أ٧َ َّي َػ٠َِّی٨َا َوَس٠َّ ٥َِٟ یَِذبَِح َحً ی َو٩ِ٣َ لَاَ٪  ٠َِیِذبَِح ٣َکَا٧ََضا أُِخَ َٓ  ٔ ََلة ِب١َ اٟؼَّ َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ َذبََح 

زَّ َوَج١َّ  ًَ ًَلَي اِس٥ٔ اهَّللٔ  ٠َِیِذبَِح  َٓ 

، اوسد نب سیق، دنجب نب ایفسؿ ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےن اکی رمہبت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل

 

ة

 

 ہیلع فآہل فملس ہبیتق، اوبوعاب

ےک رمہاہ رقب دیع ےس یک۔ گووگں ےن اینپ رقاباینں اکٹ ڈاںیل امنز رقب دیع ےس لبق۔ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

سج فتق اؿ وک امنز ےس لبق داھکی وت اوہنں ےن رقابوینں وک ذحب رک دای ہک سج ےن ہک امنز ےس لبق ذحب ای فہ دفرسی رقابین رکے 

 افر سج ےن ذحب ںیہن ای فہ صخش ذحب رکے دخافدن دقفس ےک انؾ رپ۔

، اوسد نب سیق، دنجب نب ایفسؿ :  رافی

 

ة

 

 ہبیتق، اوبوعاب

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

  

 داھر دار رھتپ ےس ذحب رکان

 ثی ابمرہکرقابین ےس قلعتم ااحد :   ابب

 داھر دار رھتپ ےس ذحب رکان

     701    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، یزیس ب٩ ہارو٪، زاؤز، ًا٣ز :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا َزاُوزُ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا َُّط أََػاَب أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َواَ٪ أ٧َ ِٔ ٔس ب٩ِٔ َػ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٕ ا٣ٔز

٠ًََِیطٔ َو  َّي اهَّللُ  َتَي ا٨َّٟٔييَّ َػل أ َٓ َّاص٤َُا ب٤َٔزَِوةٕ  ََٓذل ٥َِٟ َیحِٔس َحٔسیَسّة یَِذبَُحُض٤َا بٔطٔ  ِّي اِػَلِسُت أَِر٧ََبیِٔن َو ٔن ا٢َ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ إ َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ

٥ِ٠َ أَٔجِس  َٓ ا٢َ ل١ُِ  أَِر٧ََبیِٔن  َٗ َٓآل١ُُ  ِیُتُض٤َا ب٤َٔزَِوةٕ أَ َّٛ َذ َٓ  َحٔسیَسّة أُذَِّٛیض٤َٔا بٔطٔ 



 

 

دمحم نب ینثم، زیدی نب اہرفؿ، داؤد، اعرم ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دمحم نب وفصاؿ ےن دف رخوگش ڑکپے افر ذحب رکےن ےک فاےطس 

ےس ذحب ای۔ رھپ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم  اؿ وک رھچی ںیہن لم یکس وت اوہنں ےن اکی زیت )ینعی داھر دار( رھتپ

ںیم احرض وہےئ افر رعض ای ای روسؽ اہلل! ںیم ےن دف رخوگش ڑکپے ںیہ نکیل بج ھجم وک رھچی ںیہن  یل وت ںیم ےن زیت رھتپ ےس یہ 

 اکٹ ایل ںیم اؿ وک اھکؤں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اھک گو۔

 دمحم نب ینثم، زیدی نب اہرفؿ، داؤد، اعرم :  رافی

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

  

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 داھر دار رھتپ ےس ذحب رکان

     702    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، حاَض ب٩ ٣ہاجز باہلي، س٠امی٪ ب٩ ششار، زیس ب٩ ثاب  :  راوی

 ُ٤ِٟ ث٨ََا َحأَضُ ب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ رَفٕ  ٌِ ٔس ب٩ِٔ َج ٩ًَِ ٣َُح٤َّ إر 
ُس ب٩ُِ َبظَّ ُ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌِ َٗا٢َ َس٤ٔ َِٟباصٔلٔيُّ  ٔ ا َضأجز

خَّ  ٤َِٟزَِوةٔ ََفَ ََٓذبَُحوَصا بٔا ٩ًَِ َزیِسٔ ب٩ِٔ ثَابٕٔ  أَ٪َّ ذٔئِّبا ٧َیََّب فٔي َطاةٕ  ُث  َ٪ ب٩َِ َشَشإر یَُحسِّ ٥َ ُس٠َامِیَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َؽ ا٨َّٟٔييُّ َػل

 فٔي أَل٠َِٔضا

ر، زدی نب اثتب ےس رفاتی ےہ ہک اکی یڑیھےی ےن رکبی ےک دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، احرض نب اہمرج ابیلہ، امیلسؿ نب ک ا

داتن امرا )وت فہ رمےن یگل( رھپ اس وک زیت )افر داھر دار( رھتپ ےس ذحب رک دای۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےک اھکےن 

 یک ااجزت دے دی۔

 امیلسؿ نب ک ار، زدی نب اثتبدمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، احرض نب اہمرج ابیلہ،  :  رافی

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

  

 زیت ڑکلی ےس ذحب رکان

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 زیت ڑکلی ےس ذحب رکان

     703    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبسا اًلي و اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس، طٌبہ، س٤ا ، ٣زی ب٩ ٗرطی، ًسی ب٩ حات٥ :  راوی



 

 

 ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ ٔس٤َإ   َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ٩ًَِ َخأٟٕس  وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ًِلَي َوإِٔس٤َ ًَِبٔس اِْلَ ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٓیٕ  رَطٔ َٗ ُ  ٣ُزِّیَّ ب٩َِ 

َ  ًَٔسیِّ  أ َٓ َََٓل أَٔجُس ٣َا أَُذِّٛیطٔ بٔطٔ  ِیَس  َٓآُخُذ اٟؼَّ ِّي أُِرٔس١ُ ل٠َِٔيي  ٔن ٠ُُِٗ  یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ إ ا٢َ  َٗ َؼا ب٩ِٔ َحات٥ٕٔ  ٌَ ِٟ ٤َِٟزَِوةٔ َوبٔا ذِبَُحُط بٔا

زَّ َوَج١َّ  ًَ ٦َ ب٤َٔا ٔطئَِ  َواذَُِکِ اِس٥َ اهَّللٔ  ا٢َ أ٧َِضٔزِ اٟسَّ َٗ 

اامسلیع نب دوعسد، اخدل، ہبعش، امسک، رمی نب رطقی، دعی نب احمت ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رعض ای ای  دمحم نب دبعاالیلع ف

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ںیم )اکشر یک رطػ( اتک وھچر ا وہں رھپ فہ اکشر ڑکپ ا ےہ افر ھجم وک ذحب رکےن ےک فاےطس )ہاوق 

زیت رھتپ افر ڑکلی ےس۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت وخؿ اہب دف ہک سج ےس دؽ فریغہ( ںیہن اتلم وت ںیم ذحب رک ا وہں 

 ہاےہ اہلل اعتیل اک انؾ ےل رک۔

 دمحم نب دبعاالیلع ف اامسلیع نب دوعسد، اخدل، ہبعش، امسک، رمی نب رطقی، دعی نب احمت :  رافی

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

  

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 زیت ڑکلی ےس ذحب رکان

     704    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

وسٌیس ٣ح٤س ب٩ ٤ٌ٣ز، حبا٪ ب٩ ہَل٢، جزیز ب٩ حاز٦، ایوب، زیس ب٩ اس٥٠، زیس ب٩ اس٥٠، ًلاء ب٩ ششار، اب :  راوی

 خسری

ثَ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ث٨ََا َجزٔیزُ ب٩ُِ َحاز٦ٔ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َحبَّاُ٪ ب٩ُِ صََٔل٢ٕ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ٤َز ٌِ ُس ب٩ُِ ٣َ ٩ًَِ َزیِسٔ ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ أَِخبََرنٔي ٣َُح٤َّ ٨َا أَیُّوُب 

٩ًَِ أَبٔي ًََلأئ ب٩ِٔ َشَشإر   ٩ًَِ ثَىٔي  ََٓحسَّ ٠َ٘ٔیُ  َزیَِس ب٩َِ أَِس٥َ٠َ  ْة َتزِعَي  َٓ َٗ ا٢َ لَا٧َِ  َٟٔزُج١ٕ ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ ٧َا َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا َس

ا٢َ  َا ب١َِ َخَظْب  َٗ ٠ُِ  ٟٔزَیِٕس َوَتْس ٩ِ٣ٔ َخَظٕب أَِو َحٔسیٕس  ُ٘ َٓ َصا بَٔوَتٕس  ٨ََََٓحَ ََٟضا  زَٔق  ٌُ َٓ ٠َِیطٔ  فٔي َٗٔب١ٔ أُحُٕس  ًَ َّي اهَّللُ  َتَي ا٨َّٟٔييَّ َػل أ َٓ

 ٥َ أ٣َََزُظ بٔأَل٠َِٔضا َوَس٠َّ َٓ ُط  َٟ َ َشأ َٓ 

دمحم نب رمعم، ةحؿ نب الہؽ، رجری نب احزؾ، اویب، زدی نب املس، زدی نب املس، اطعء نب ک ار، اوبدیعس دخری ےن رفامای اکی ااصنری 

اس صخش ےن اس افینٹن وک صخش یک افینٹن )اھگس( رچا رکیت یھت ادح ڑاہڑ یک اجبن رھپ اس وک اعرہض وہایگ )ینعی فہ لیلع وہ یئگ( وت 

اکی وھکیٹن ےس رحن رک دای رضحت اویب ےن اہک ہک ںیم ےن رضحت زدی نب املس ےس درایتف ای وھکیٹن ڑکلی یھت ای گوےہ یک؟ وت 

اوہنں ےن اہک ڑکلی یک رھپ فہ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس 

 ایتف ای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےک اھکےن یک ااجزت اطعء رفامیئ۔در



 

 

 دمحم نب رمعم، ةحؿ نب الہؽ، رجری نب احزؾ، اویب، زدی نب املس، زدی نب املس، اطعء نب ک ار، اوبدیعس دخری :  رافی

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

  

 اننخ ےس ذحب رک ےن یک اممتعن

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اننخ ےس ذحب رک ےن یک اممتعن

     705    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 خسیخ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، ٤ًز ب٩ سٌیس، وہ اپ٨ے واٟس سے، ًبایة ب٩ رٓاًة، رآٍ ب٩  :  راوی

 َٓ ًََبایََة ب٩ِٔ رٔ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٌٔیٕس  ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ َس َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٔ ٩ًَِ َرآ ًََة  ا

٦َ َوذَُٔکَ ا ا٢َ ٣َا أ٧ََِضَز اٟسَّ َٗ  ٥َ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َٓک١ُِ إ ٔاَّ بٔٔش٩ٕٓ أَِو ُهرُفٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل  ِس٥ُ اهَّللٔ 

، راعف نب دخجی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 

 نب رافعة

 

ة
بئ
دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، رمع نب دیعس، فہ اےنپ فادل ےس، ابع

افر اننخ ےک العفہ )ینعی اننخ ےس ذحب رکان فآہل فملس ےن رفامای  و زیچ وخؿ اہبےئ افر اہلل اک انؾ ایل اجےئ وت مت اس وک اھکؤ نکیل داتن 

 درتس ںیہن ےہ(۔

، راعف نب دخجی :  رافی

 

 نب رافعة

 

ة
بئ
 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، رمع نب دیعس، فہ اےنپ فادل ےس، ابع

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

  

 تعنداتن ےس ذحب رکےن یک امم

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 داتن ےس ذحب رکےن یک اممتعن

     706    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہ٨از ب٩ رسی، ابوا احوؾ، سٌیس ب٩ ٣ُسوٚ، ًبایة ب٩ رٓاًة، وہ اپ٨ے واٟس سے، رآٍ ب٩ خسیخ :  راوی

 ٔ ٍٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا َص٨َّازُ ب٩ُِ اُٟسَّ ٔ ظٔ َرآ ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًََة  ا َٓ ًََبایََة ب٩ِٔ رٔ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٌٔیٔس ب٩ِٔ ٣َُِسُ ٩ًَِ َس ٩ًَِ أَبٔي اِْلَِحَؤؾ   یِّ 

 َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ٨َا ٣ُّسی  ٌَ َِٟیَص ٣َ ُسوَّ َُّسا َو ٌَ ِٟ َّا ٠َِ٧َقي ا ٠ُُِٗ  یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ إ٧ٔ ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا أ٧ََِضزَ ي اهَّللُ َخٔسیٕخ  ًَ  



 

 

٩ًَِ َذَٟٔک أ٣ََّ  ث٥ُُِٜ  ا َوَسأَُحسِّ ٥َِٟ ی٩َُِٜ ٔس٨ًّا أَِو ُهرُفّ َٓک٠ُُوا ٣َا  ًَزَّ َوَج١َّ  ٦َ َوذَُٔکَ اِس٥ُ اهَّللٔ  ٤َُسی اٟسَّ َٓ رُفُ  ا اٟوُّ ِو٥ْ َوأ٣ََّ ٌَ َٓ  ُّ٩ ا اٟشِّ

َِٟحَبَظةٔ   ا

، فہ اےنپ فادل ےس، راعف نب دخجی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رعض ای انہد نب رسی، اوباالوحص، دیعس نب رسم

 

 نب رافعة

 

ة
بئ
فؼ، ابع

ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! مہ گوگ لک دنمش ےس ںیلم ےگ )افر مہ وک فاہں رپ اجونر یھب ںیلم ےگ( مہ گووگں ےک اسھت 

وخؿ اہب دے افر اہلل اک انؾ ایل اجےئ وت مت اس وک اھکؤ۔ سج فتق کت ہک  رھچی ںیہن ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  و زیچ

داتن ای اننخ ہن وہ افر ںیم اس یک فہج ایبؿ رک ا وہں داتن وت اکی ڈہی ےہ اجونر یک وت اس ےس ذحب رکان سک رطح ےس درتس وہاگ 

 افر اننخ رھچی ےہ ویشبحں یک۔

، فہ اےنپ فادل ےس، راعف نب دخجیانہد نب رسی، اوباالوحص، دیعس نب رسم :  رافی

 

 نب رافعة

 

ة
بئ
 فؼ، ابع

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

  

 ہاوق رھچی زیت رکےن ےس قلعتم

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ہاوق رھچی زیت رکےن ےس قلعتم

     707    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلي ب٩ ححز، اس٤اًی١، خاٟس، ابوَٗلبة، ابواطٌث، طساز ب٩ اوض :  راوی

٩ًَِ َط  ٔث  ٌَ ٩ًَِ أَبٔي اِْلَِط ٩ًَِ أَبٔي ََٗٔلبََة  ٩ًَِ َخأٟٕس  ٌٔی١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَلٔيُّ ب٩ُِ حُِحز ا٢َ اأَِخبََر٧َا  َٗ ازٔ ب٩ِٔ أَِوٕض  ث٨ََِتأ٪ سَّ

ًَلَي ل١ُِّ َطیِ  َتَب اِِلِٔحَشاَ٪  َٛ ا٢َ إٔ٪َّ اهَّلَل  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ِوُتُض٤َا  ٔٔ ِِٟ٘ٔت٠ََة َح َٓأَِحٔش٨ُوا ا َت٠ُِت٥ِ  َٗ إَٔذا  َٓ ٕئ 

تَ  ٥ِ َطرِفَ
ُٛ ُِٟیٔحسَّ أََحُس بَِحَة َو َٓأَِحٔش٨ُوا اٟذِّ ِٟیُرِٔح َذبٔیَحَتطُ َوإَٔذا َذبَِحُت٥ِ   ُط َو

، اوباثعش، دشاد نب افس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس دف 

 

ة
ب 
یلع نب رجح، اامسلیع، اخدل، اوبالق

فتق مت  ابںیت نس رک اید رک ںیل۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دخافدن دقفس ےن بس رپ ااسحؿ رفض رقار دای ےہ وت سج

گوگ لتق رکف وت مت ایھچ رطح ےس لتق رکف )ینعی اس رطہقی ےس لتق رکف ہک وتقمؽ وک یسک رطہقی ےس وکیئ فیلکت ہن ےچنہپ افر اک ا ہن وہ 

ہک اس وک فیلکت دے دے رک لتق رکف( افر سج فتق مت )اجونر( ذحب رکف وت مت ایھچ رطح ےس ذحب رکف افر اینپ رھچی زیت رکف افر 

 آراؾ دف۔اجونر وک 



 

 

، اوباثعش، دشاد نب افس :  رافی

 

ة
ب 
 یلع نب رجح، اامسلیع، اخدل، اوبالق

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

  

 ارگ افٹن وک اجبےئ رحن ےک ذحب رک ں افر دفرسے اجونرفں وک اجبےئ ذحب ےک رحن رک ں وت رحج ںیہن

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ارگ افٹن وک اجبےئ رحن ےک ذحب رک ں افر دفرسے اجونرفں وک اجبےئ ذحب ےک رحن رک ں وت رحج ںیہن

     708    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨٣ذر، اس٤اء ب٨  ابي بَکًیسي ب٩ اح٤س ًشَ٘لني، اب٩ وہب، سٔیا٪، ہظا٦ ب٩ رعوة، ٓاك٤ة ب٨   :  راوی

َیاُ٪  ِٔ ثَىٔي ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ ََلُ٪ ب٠َِٕذ  َ٘ ًَِش ََلنٔيُّ  َ٘ ِش ٌَ ِٟ ثَُط أَِخبََر٧َا ًٔیَسي ب٩ُِ أَِح٤ََس ا َوَة َحسَّ ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ  

٩ًَِ أَِس٤َاَئ ب٨ِٔٔ  أَبٔي بََِکٕ  ٨ِ٤ُِٟٔذرٔ  َٓاك٤ََٔة ب٨ِٔٔ  ا أَل٨َ٠َِاظُ  ٩ًَِ  َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ًَِضٔس َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ًَلَي  ّسا  ٧َا ََفَ َِٟ  ٧َََحِ ا َٗ 

 تنب ذنمر، اامسء تنب ایب رکب ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےن اکی وھگڑے 

 

مة
ط
یسیع نب ادمح القسعین، انب فبہ، ایفسؿ، اشہؾ نب رعفة، اف

  ےک زامہن ںیم رحن ای رھپ اس وک اھکای۔وک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 تنب ذنمر، اامسء تنب ایب رکب :  رافی

 

مة
ط
 یسیع نب ادمح القسعین، انب فبہ، ایفسؿ، اشہؾ نب رعفة، اف

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

  

  ذحب رکانسج اجونر ںیم دردنہ داتن امرے اس اک

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 سج اجونر ںیم دردنہ داتن امرے اس اک ذحب رکان

     709    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، حاَض ب٩ ٣ہاجز باہلي، س٠امی٪ ب٩ ششار، زیس ب٩ ثاب  :  راوی

 َ ِٟ أَِخبََر٧ ٔ ا ٤َُِٟضأجز ُ  َحأَضَ ب٩َِ ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ رَفٕ  ٌِ ٔس ب٩ِٔ َج ٩ًَِ ٣َُح٤َّ إر 
ُس ب٩ُِ َبظَّ ُ  ا ٣َُح٤َّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َباصٔلٔيَّ 

ََٓذبَُحوَصا  ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ ثَابٕٔ  أَ٪َّ ذٔئِّبا ٧َیََّب فٔي َطاةٕ  ُث  َ٪ ب٩َِ َشَشإر یَُحسِّ ٥َ فٔي ُس٠َامِیَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َؽ ا٨َّٟٔييُّ َػل ب٤َٔزَِوةٕ ََفَخَّ

 أَل٠َِٔضا



 

 

دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، احرض نب اہمرج ابیلہ، امیلسؿ نب ک ار، زدی نب اثتب ےس رفاتی ےہ ہک اکی یڑیھےی ےن اکی 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےک اھکےن یک ااجزت اطعء رفام رکبی ںیم داتن امرا وت گووگں ےن اس وک رھتپ ےس ذحب رک دای۔ آپ 

 دی۔

 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، احرض نب اہمرج ابیلہ، امیلسؿ نب ک ار، زدی نب اثتب :  رافی

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

  

  ںیم رگ اجےئ افر فہ رم ےن ےک رقبی وہ اجےئ وت اس وک سک رطح الحؽ رک ں؟ارگ اجونر ونکںیئ

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ارگ اجونر ونکںیئ ںیم رگ اجےئ افر فہ رم ےن ےک رقبی وہ اجےئ وت اس وک سک رطح الحؽ رک ں؟

     710    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 شٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، ًبساٟزح٩٤، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ابوًرشاء :  راوی

ا رَشَ ٌُ ِٟ ٩ًَِ أَبٔي ا ٔ ب٩ِٔ َس٤َ٠ََة  از ٩ًَِ َح٤َّ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ُ٘ ٌِ ٠ُُِٗ  یَا َرُسو٢َ أَِخبََر٧َا َش ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٔئ 

لَا َٓدٔٔذَصا َْلَِجزَأََ  اهَّللٔ أ٣ََا َتُٜوُ٪ اٟذَّ ٨َِ  فٔي  ٌَ ِو كَ َٟ ا٢َ  َٗ ٙٔ َوا٠َّٟبَّٔة  َِٟح٠ِ  ةُ إ ٔاَّ فٔي ا

وقعیب نب اربامیہ، دبعارلنمح،  ،ند نب ہملس، اوبرشعاء ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ فادل ےس ہک  اس ےن لقن ای ای روسؽ 

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ اجونر یک راؿ ںیم ریت امر دای اجےئ وت اکیف ےہ۔اہلل! ای ذحب رکان  قل افر ہنیس ںیم الزؾ ےہ؟ آپ یلص اہلل 

 وقعیب نب اربامیہ، دبعارلنمح،  ،ند نب ہملس، اوبرشعاء :  رافی

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

  

  رکےن اک رطہقیےب اقوب وہ اجےن فاےل اجونر وک ذحب

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ےب اقوب وہ اجےن فاےل اجونر وک ذحب رکےن اک رطہقی

     711    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس، طٌبہ، سٌیس ب٩ ٣ُسوٚ، ًبایة ب٩ رآٍ، رآٍ :  راوی

 ٌٔ ٍٕ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ ٔ ٩ًَِ َرآ  ٍٕ ٔ ًََباَیَة ب٩ِٔ َرآ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٌٔیٔس ب٩ِٔ ٣َُِسُ ٩ًَِ َس َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ا٢َ ی١ُ ب٩ُِ ٣َِش َٗ  



 

 

٦َ َوذَُٔکَ اِس٥ُ  ا٢َ ٣َا أ٧ََِضَز اٟسَّ َٗ ٨َا ٣ُّسی  ٌَ َِٟیَص ٣َ ُسوِّ َُّسا َو ٌَ ِٟ ُٗو ا َّا  َا َٓک١ُِ ٣َا َخََل  ٠ُُِٗ  یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ إ٧ٔ ًَزَّ َوَج١َّ  اهَّللٔ 

٣َاُظ َرجُ  ٌٔیْر ََفَ  َب
٨َسَّ َٓ ٥َ ٧َِضّبا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َٓأََػاَب َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ  َٗ رُفَ  ٩َّ َواٟوُّ ا٢َ إٔ٪َّ اٟشِّ َ٘ َٓ َحَبَشُط  َٓ ١ْ بَٔشِض٥ٕ 

 َ أ َٛ ا٢َ اِِلٔب١ٔٔ أََوابَٔس  َٗ ٥ٔ أَِو  ٌَ ٔ ا٨َّٟ ٠ُوا بٔطٔ صَََٜذأَٟضٔذظ ٌَ ِٓ ا َٓ ٤َا ٠َََُب٥ُِٜ ٨ِ٣َٔضا  َٓ َِٟوِحٔع   َوابٔٔس ا

 نب راعف، راعف ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! مہ گوگ 

 

ة
بئ
اامسلیع نب دوعسد، اخدل، ہبعش، دیعس نب رسمفؼ، ابع

مہ گووگں ےک اپس رھچی )ہاوق( ںیہن ںیہ۔ آپ  لک دنمش ےس ےنلم فاےل ںیہ )ینعی دنمش ےس لک امہرا اقمہلب وہےن فاال ےہ( افر

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےس وخؿ ہہب اجےئ افر دخافدن دقفس اک انؾ ایل اجےئ وت مت اھکؤ اس وک نکیل اننخ افر داتن )ےس 

 )ینعی امؽ تمینغ الم( اس ںیم اکی ذحب ہن رکف( رضحت راعف ےن اہک ہک رھپ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک گوٹ  یل اس ںیم ےس

افٹن ڑگب ایگ اکی آدیم ےن اس ےک ریت امرا فہ ڑھکا رہ ایگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اؿ اجونرفں ںیم ای افںوٹں ںیم یھب 

 ایس رطح ےس رکف(۔ فیشح وہےت ںیہ ےسیج ہک لگنج ےک اجونر وت  و مت وک اکھت دے )ینعی اہمترے اہھت ہن آےئ وت مت اس ےک اسھت

 نب راعف، راعف :  رافی

 

ة
بئ
 اامسلیع نب دوعسد، اخدل، ہبعش، دیعس نب رسمفؼ، ابع

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

  

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اک رطہقی ےب اقوب وہ اجےن فاےل اجونر وک ذحب رکےن

     712    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلي، یحٌي ب٩ سٌیس، سٔیا٪، وہ اپ٨ے واٟس سے، ًبایة ب٩ رٓاًة، رآٍ ب٩ خسیخ :  راوی

َیا ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َیِحٌَي ب٩ُِ َس َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٍٔ أَِخبََر٧َا  ٔ ٩ًَِ َرآ ًََة  ا َٓ َبایََة ب٩ِٔ رٔ ًَ  ٩ًَِ ثَىٔي أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪ُ

ا٢َ ٣َا أ٧ََِضَز اٟسَّ  َٗ ٨َا ٣ُّسی  ٌَ َِٟیَشِ  ٣َ ُسوِّ َُّسا َو ٌَ ِٟ ُٗو ا َّا  َا ٠ُُِٗ  یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ إ٧ٔ ا٢َ  َٗ ًَزَّ َوَج١َّ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ  ٦َ َوذَُٔکَ اِس٥ُ اهَّللٔ 

 َّ٩ َِٟیَص اٟشِّ َِٟحَبَظٔة َوأََػب٨َِا ٧َِضَبَة إٔب١ٕٔ أَِو  َٓک١ُِ  ٤َُسی ا َٓ رُفُ  ا اٟوُّ ِو٥ْ َوأ٣ََّ ٌَ َٓ  ُّ٩ ا اٟشِّ ث٥ُُِٜ أ٣ََّ رُفَ َوَسأَُحسِّ ٨َسَّ ٨ِ٣َٔضا َواٟوُّ َٓ  ٥ٕ٨ََُ  

 ٔ ٥َ إ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ َحَبَشُط  َٓ ٣َاُظ َرُج١ْ بَٔشِض٥ٕ  ٌٔیْر ََفَ إٔذَا َب َٓ َِٟوِحٔع  أََوابٔسٔ ا َٛ ٪َّ َٟٔضٔذظٔ اِِلٔب١ٔٔ أََوابَٔس 

٠ُوا بٔطٔ َصََٜذا ٌَ ِٓ ا َٓ  ٠َََُب٥ُِٜ ٨ِ٣َٔضا َطِیْئ 

، راعف نب دخجی رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ نکیل اس ںیم 

 

 نب رافعة

 

ة
بئ
رمعف نب یلع، ییحی نب دیعس، ایفسؿ، فہ اےنپ فادل ےس، ابع

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم اس یک فہج ایبؿ رک ا وہں )ینعی داتن افر اننخ ےس ذحب رکان درتس وہاگ( ہی ااضہف ےہ ہک آپ یلص

داتن وت اکی ڈہی ےہ افر اننخ یشبح گووگں یک رھچی ےہ )افر ہاوق یک رطح ےہ( افر فہ گوگ اننخ ےس ذحب رکےت ںیہ اؿ یک 



 

 

 ر دے دای ایگ۔عاشتہب یک فہج ےس اننخ ےس ذحب رکان اناجزئ رقا

، راعف نب دخجی :  رافی

 

 نب رافعة

 

ة
بئ
 رمعف نب یلع، ییحی نب دیعس، ایفسؿ، فہ اےنپ فادل ےس، ابع

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

  

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 وک ذحب رکےن اک رطہقیےب اقوب وہ اجےن فاےل اجونر 

     713    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابزاہی٥ ب٩ شٌ٘وب، ًبیساهَّلل ب٩ ٣وسي، ارسائی١، ٨٣ؼور، خاٟس، ابوَٗلبة، ابواس٤اء اٟزظي، ابواطٌث، طساز ب٩  :  راوی

 اوض

 َ ث٨ََا ًُب ا٢َ َحسَّ َٗ وَب  ُ٘ ٌِ ٩ًَِ أَبٔي أَِخبََر٧َا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َش أئ  َِٟحذَّ ٩ًَِ َخأٟٕس ا ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ائٔی١ُ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا إرِٔسَ َٗ ِیُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٣ُوَسي 

ُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ازٔ ب٩ِٔ أَِوٕض  ٩ًَِ َطسَّ ٔث  ٌَ ٩ًَِ أَبٔي اِْلَِط ٩ًَِ أَبٔي أَِس٤َاَئ اٟزََّحٔييِّ  ٠َِیطٔ ََٗٔلبََة  ًَ َّي اهَّللُ  و٢ُ ل ُ٘ ٥َ َش َوَس٠َّ

ِِٟ٘ٔت٠ََة َوإَٔذا ذَبَحِ  َٓأَِحٔش٨ُوا ا َت٠ُِت٥ِ  َٗ إٔذَا  َٓ ًَلَي ل١ُِّ َطِیٕئ  َتَب اِِلِٔحَشاَ٪  َٛ ًَزَّ َوَج١َّ  ٥ِ إٔ٪َّ اهَّللَ  ُٛ ُِٟیٔحسَّ أََحُس بَِح َو َٓأَِحٔش٨ُوا اٟذَّ ُت٥ِ 

ِٟیُرِٔح َذبٔیَحَتطُ  َتُط َو  إَٔذا َذبََح َطرِفَ

، اوباامسء ارل ، اوباثعش، دشاد نب افس ےس رفاتی ےہ اربامیہ نب وقعی

 

ة
ب 
ب، دیبع اہلل نب ومیس، ارسالیئ، وصنمر، اخدل، اوبالق

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ںیم ےن ہک ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک دخافدن دقفس ےن رہ شء رپ ااسحؿ 

گووگں رپ رمح رکان ہاےیہ( وت سج فتق مت گوگ لتق رکف وت مت ایھچ رطح ےس لتق رکف افر سج الزؾ رفامای ےہ )بلطم ہی ےہ ہک بس 

 فتق مت ذحب رکف وت مت ابلکل ایھچ رطح ےس ذحب رکف افر مت اینپ رھچی ہاوق بج ذحب رکف وت اس وک زیت رکگو افر مت اجونر وک آراؾ دف۔

، اوباامسء ارل ، اوباثعش، دشاد نب افساربامیہ نب وقعیب، دیبعاہلل نب ومیس، ارسالیئ :  رافی

 

ة
ب 
 ، وصنمر، اخدل، اوبالق

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

  

 دمعہ رطہقی ےس ذحب رکان

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 دمعہ رطہقی ےس ذحب رکان

     714    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حشین ب٩ رحیث ابو٤ًار، جزیز، ٨٣ؼور، خاٟس، ابوَٗلبة، ابواطٌث ػ٨ٌاني، طساز ب٩ اوض :  راوی



 

 

٩ًَِ أَ  أئ  َِٟحذَّ ٩ًَِ َخأٟٕس ا ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َجزٔیْز  َٗ إر  َّ٤ًَ یِٕث أَبُو  ُِٟحَشیُِن ب٩ُِ رُحَ ٔ أَِخبََر٧َا ا ٔث ب ٌَ ٩ًَِ أَبٔي اِْلَِط ي ََٗٔلبََة 

َتَب  َٛ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ اهَّلَل  ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ازٔ ب٩ِٔ أَِوٕض  ٩ًَِ َطسَّ انٔيِّ  ٌَ ٨ِ إَٔذا اٟؼَّ َٓ ًَلَي ل١ُِّ َطِیٕئ  اِِلِٔحَشاَ٪ 

ِِٟ٘ٔت٠ََة َوإَٔذا َذبَِحُت٥ِ  َٓأَِحٔش٨ُوا ا َت٠ُِت٥ِ  ِٟیُرِٔح َذبٔیَحَتطُ َٗ َتُط َو ٥ِ َطرِفَ
ُٛ ُِٟیٔحسَّ أََحُس بَِح َو  َٓأَِحٔش٨ُوا اٟذَّ

، اوباثعش اعنصین، دشاد نب افس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 

ة
ب 
نیسح نب رحثی اوبامعر، رجری، وصنمر، اخدل، اوبالق

ےھت ہک دخافدن دقفس ےن رہ اکی زیچ رپ ااسحؿ الزؾ رفامای ےہ وت مت دمعہ فآہل فملس ےس ںیم ےن ہک  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت 

رطہقی ےس ذحب رکف افر مت اینپ رھچی ہاوق زیت رکگو بج ذحب رکےن وگل افر مت اجونر وک راتح اچنہپؤ)ینعی آراؾ ےس افر زیت ہاوق رھچی 

 ےس ذحب رکف(۔

، اوباثعش اعنصین، دشاد نب افسنیسح نب رحثی اوبامعر، رجری، وصنمر، اخدل، اوب :  رافی

 

ة
ب 
 الق

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

  

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 دمعہ رطہقی ےس ذحب رکان

     715    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤س ب٩ رآٍ ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ایوب، ابوَٗلبة، ابواطٌث، طساز ب٩ اوض٣ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَبٔي ٗ ٩ًَِ أَیُّوَب  ٤َْز  ٌِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٣َ َٗ  ٔٚ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ از ٩ًَِ َطسَّ ٔث  ٌَ ٩ًَِ أَبٔي اِْلَِط ََلبََة 

ا٢َ َس  َٗ َتَب اِِلِٔحَشاَ٪ ب٩ِٔ أَِوٕض  َٛ ًَزَّ َوَج١َّ  ا٢َ إٔ٪َّ اهَّلَل  َ٘ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اث٨ََِتیِٔن  ًَ َّي اهَّللُ  ُ  ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٌِ إٔذَا ٤ٔ َٓ ًَلَي ل١ُِّ َطِیٕئ 

٥ِ َطرِفَ 
ُٛ ُِٟیٔحسَّ أََحُس بَِح َو َٓأَِحٔش٨ُوا اٟذَّ ِِٟ٘ٔت٠ََة َوإَٔذا َذبَِحُت٥ِ  َٓأَِحٔش٨ُوا ا َت٠ُِت٥ِ   َتُط ث٥َُّ ٟٔیُرِٔح َذبٔیَحَتطُ َٗ

، اوباثعش، دشاد نب افس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس 

 

ة
ب 
دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، اویب، اوبالق

ینعی امتؾ گووگں رپ ںیم ےن ہک  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک دخافدن دقفس ےن رہ اکی شء رپ ااسحؿ الزؾ رفامای ےہ )

رمح ف رکان ہاےیہ( وت سج فتق مت ذحب رکف وت مت ایھچ رطح ےس ذحب رکف افر مت اینپ رھچی زیت رکگو افر سج فتق ذحب رکےن وگل وت ایھچ 

 رطح ےس ذحب رکف افر مت اجونر وک آراؾ اچنہپ۔

، اوباثعش، دشاد نب  :  رافی

 

ة
ب 
 افسدمحم نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، اویب، اوبالق

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

  

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب



 

 

 دمعہ رطہقی ےس ذحب رکان

     716    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ب٩ زریٍ، خاٟس، ًبساهَّلل ب٩ ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤، ٨ُسر، طٌبہ، خاٟس، ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ بزیٍ، یزیس، ا :  راوی

 ابوَٗلبة، ابواطٌث، طساز ب٩ اوض

ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ث٨ََا َیزٔیُس َوصَُو اب٩ُِ ُزَریِ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ بَزٔی ُس ب٩ُِ  ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَ ٔس ب٩ِٔ   ح َوأ٧ََِبأ٧ََا  ٣َُح٤َّ

٩ًَِ َطسَّ  ٔث  ٌَ ٩ًَِ أَبٔي اِْلَِط ٩ًَِ أَبٔي ََٗٔلبََة  ٩ًَِ َخأٟٕس  َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا ٨َُُِسْر  ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ا٢َ ث٨َِٔتأ٪ ًَ َٗ ازٔ ب٩ِٔ أَِوٕض 

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ اهَّلَل ًَ َّي اهَّللُ  ِوُتُض٤َا ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٔٔ َٓأَِحٔش٨ُوا  َح َت٠ُِت٥ِ  َٗ إٔذَا  َٓ ًَلَي ل١ُِّ َطِیٕئ  َتَب اِِلِٔحَشاَ٪  َٛ ًَزَّ َوَج١َّ 

ِٟیُرِٔح َذبٔیَحَتطُ  َتُط َو ٥ِ َطرِفَ
ُٛ بَِحَة ُٟٔیٔحسَّ أََحُس َٓأَِحٔش٨ُوا اٟذِّ ِِٟ٘ٔت٠ََة َوإَٔذا َذبَِحُت٥ِ   ا

، اوباثعش، دشاد نب دمحم نب دبعاہلل نب زبعی، زیدی، انب زرعی، اخدل، دبعاہلل نب دمحم

 

ة
ب 
 نب دبعارلنمح، ردنر، ہبعش، اخدل، اوبالق

افس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک دخافدن 

 اعمہلم رکان ہاےیہ( وت سج فتق مت لتق رکف وت دقفس ےن رہ اکی شء رپ ااسحؿ الزؾ رفامای ےہ )ینعی امتؾ قولخؼ ےک اسھت رمح ف رکؾ اک

مت ایھچ رطح لتق رکف )ینعی وتقمؽ وک فیلکت اچنہپ رک لتق ہن رکف( افر سج فتق مت ذحب رکف وت مت ایھچ رطح ےس ذحب رکف افر مت بج 

 ذحب رک ےن وگل وت مت اینپ رھچی ہاوق زیت رکگو افر اجونر وک مت آراؾ اچنہپؤ۔

، اوباثعش، دمحم نب دبع :  رافی

 

ة
ب 
اہلل نب زبعی، زیدی، انب زرعی، اخدل، دبعاہلل نب دمحم نب دبعارلنمح، ردنر، ہبعش، اخدل، اوبالق

 دشاد نب افس

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

  

 انھکرقابین اک اجونر ذحب رکےن ےک فتق اس ےک ولہپ رپ اپں ر

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 رقابین اک اجونر ذحب رکےن ےک فتق اس ےک ولہپ رپ اپں رانھک

     717    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس، طٌبہ، ٗتازة، ا٧ص :  راوی

ا٢َ حَ  َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش َّي أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ ي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ َؿهَّ َٗ ُ  أََنّشا  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َتاَزةُ  َٗ َبَة أَِخبََرنٔي  ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا َخأْٟس  سَّ



 

 

ِس َرأَیُِتطُ یَِذبَُحُض٤َا بٔیَ  َ٘ َٟ ِّرُ َوشَُشَّمِّ َو َٜب ٧َیِٔن یُ ِبَظیِٔن أ٠َ٣ََِحیِٔن أَِِقَ
َٜ ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب َ اهَّللُ  ًَل ا  ٌّ ٔ َوأؿ ٠ُُِٗ  ٔسظ َس٣َُط  َٗ احٔض٤َٔا  َٔ ي ٔػ

 ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ َتُط ٨ِ٣ُٔط  ٌِ  أ٧ََِ  َس٤ٔ

اامسلیع نب دوعسد، اخدل، ہبعش، اتقدة، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف ڈنیموھں یک رقابین رفامیئ  و 

 ےن ذحب رکےت فتق ریبکت افر مسب اہلل ڑپیھ افر ںیم ےن ہک اکےل افر دیفس ےھت گنیس فاےل ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ دفونں وک اےنپ اہھت ےس ذحب رفامےت ےھت افر اانپ اپؤں ابمرک اؿ اجونرفں ےک ولہپ رپ 

 رفامای   اہں۔رےھک وہےئ وہےت ےھت۔ درایتف ای ہک مت ےن ہی رفاتی رضحت اسن ےس ینس ےہ؟ وت اوہنں ےن 

 اامسلیع نب دوعسد، اخدل، ہبعش، اتقدة، اسن :  رافی

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

  

 رقابین ذحب رکےت فتق مسب اہلل ڑپےنھ اک ایبؿ

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

  اہلل ڑپےنھ اک ایبؿرقابین ذحب رکےت فتق مسب

     718    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٧اػح، ہظی٥، طٌبہ، ٗتازة، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

ث٨ََا أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َ  ا٢َ َحسَّ َٗ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا صَُظِی٥ْ  َٗا٢َ َحسَّ َّي أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ٧َأػٕح  ا٢َ لَاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ أٟٕک 

ِس َرأَیُِتُط یَ  َ٘ َٟ ِّرُ َو َٜب ٧َیِٔن َولَاَ٪ ُشَشَّمِّ َویُ ِبَظیِٔن أ٠َ٣ََِحیِٔن أَِِقَ
َٜ ٔ ِّي ب ه ـَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُش ًَ ًَلَي اهَّللُ  ا رِٔج٠َُط  ٌّ ِذبَُحُض٤َا بَٔیٔسظٔ َوأؿ

احٔض٤َٔا َٔ  ٔػ

، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف ڈنیموھں یک رقابین رفامیئ ادمح نب انحص، میشہ، ہبعش، اتقدة

 و ہک اکےل دیفس افر گنیس دار ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ذحب رکےت فتق مسب اہلل افر ریبکت یہک افر ںیم ےن داھکی ہک 

رفامےت ےھت اےنپ اہھت ےس افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اانپ اپؤں ابمرک اؿ ےک ولہپ رپ  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک ذحب

 رےھک وہےئ ےھت۔

 ادمح نب انحص، میشہ، ہبعش، اتقدة، اسن نب امکل :  رافی

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

  



 

 

 ےن ےک فتق اہلل اربک ےنہک ےس قلعتمرقابین ذحب رک

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 رقابین ذحب رکےن ےک فتق اہلل اربک ےنہک ےس قلعتم

     719    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زة، ا٧صٗاس٥ ب٩ زَکیا ب٩ زی٨ار، ٣ؼٌب ب٩ ٣٘سا٦، حش٩ شٌىي اب٩ ػاٟح، طٌبہ، ٗتا :  راوی

ىٔي اب٩َِ  ٌِ َِٟحَش٩ٔ َش ٩ًَِ ا َسا٦ٔ  ِ٘ ٔ٤ِٟ ُب ب٩ُِ ا ٌَ ث٨ََا ٣ُِؼ ا٢َ َحسَّ َٗ یَّا ب٩ِٔ زٔی٨َإر  أس٥ُ ب٩ُِ َزََکٔ َ٘ ِٟ ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا ا َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط َػأٟٕح 

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّي اهَّللُ  ىٔي ا٨َّٟٔييَّ َػل ٌِ ِس َرأَیُِتُط َش َ٘ َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَزَة  َس٣َُط شَُشَّمِّ َٗ َٗ احٔض٤َٔا  َٔ ًَلَي ٔػ ا  ٌّ ٔ َوأؿ ٥َ یَِذبَُحُض٤َا بَٔیٔسظ

٧َیِٔن  ِبَظیِٔن أ٠َ٣ََِحیِٔن أَِِقَ
َٛ ِّرُ  َٜب  َویُ

اقمس نب زرکای نب دانیر، بعصم نب دقماؾ، نسح ینعی انب اصحل، ہبعش، اتقدة، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

َ   دف ڈنیموھں وک ذحب رکےت وہےئ داھکی  و ہک اکےل افر دیفس ےھت گنیس دار افرفملس وک ںیم ےن 
ِِمسبِ اہللِ ڑپیھ )ینعیِ مسبِ اہللِ اَہللُ اَک 

 ڑپاھ( افر ںیم ےن داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ذحب رفامےت ےھت اؿ دفونں وک اےنپ اہھت ےس اؿ ےک ولہپ رپ رےھک وہےئ۔

 ای نب دانیر، بعصم نب دقماؾ، نسح ینعی انب اصحل، ہبعش، اتقدة، اسناقمس نب زرک :  رافی

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

  

 اینپ رقابین اےنپ اہھت ےس ذحب رکےن ےس قلعتم

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ےس ذحب رکےن ےس قلعتم اینپ رقابین اےنپ اہھت

     720    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗاس٥ ب٩ زَکیا ب٩ زی٨ار، ٣ؼٌب ب٩ ٣٘سا٦، حش٩ شٌىي اب٩ ػاٟح، طٌبہ، ٗتازة، ا٧ص :  راوی

ىٔي اب٩َِ ُزَریِ  ٌِ ث٨ََا َیزٔیُس َش ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ًَِبٔس اِْلَ ُس ب٩ُِ  َتاَزةُ أَ٪َّ أ٧َََص ب٩َِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیْس  ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ

٧َیِٔن أ٠َ٣ََِحیِٔن یََل  ِبَظیِٔن أَِِقَ
َٜ ٔ ي ب ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َؿهَّ َّي اهَّللُ  ثَُض٥ِ أَ٪َّ ٧َٔييَّ اهَّللٔ َػل احٔض٤َٔا َویَِذبَُحُض٤َا َوشَُشَّمِّ ٣َأٟٕک َحسَّ َٔ ًَلَي ٔػ  ُْ

 ِّ َٜب  رُ َویُ



 

 

اقمس نب زرکای نب دانیر، بعصم نب دقماؾ، نسح ینعی انب اصحل، ہبعش، اتقدة، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس وک ںیم ےن دف ڈنیموھں وک ذحب رکےت وہےئ داھکی  و ہک اکےل افر دیفس ےھت گنیس دار افر مسب اہلل ڑپیھ )ینعی مسب اہلل اہلل اربک 

 فر ںیم ےن داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ذحب رفامےت ےھت اؿ دفونں وک اےنپ اہھت ےس اؿ ےک ولہپ رپ رےھک وہےئ۔ڑپاھ( ا

 اقمس نب زرکای نب دانیر، بعصم نب دقماؾ، نسح ینعی انب اصحل، ہبعش، اتقدة، اسن :  رافی

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

  

 اکی صخش دفرسے یک رقابین ذحب رک اتکس ےہ

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اکی صخش دفرسے یک رقابین ذحب رک اتکس ےہ

     721    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ک، جٌرف ب٩ ٣ح٤س، وہ اپ٨ے واٟس سے، جابز ب٩ ًبساهَّلل٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ و حارث ب٩ ٣شٜین، اب٩ ٗاس٥، ٣اٟ :  راوی

ا َٗ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا  ٍُ ٠َِیطٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔیٕن ِٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة َوا رَفٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌِ ٩ًَِ َج ثَىٔي ٣َأْٟک  ٢َ َحسَّ

ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٕس  َضا  ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ـَ ٌِ َف بُِس٧ٔطٔ بَٔیٔسظٔ َو٧َََحَ َب ٌِ ٥َ ٧َََحَ َب
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ًَِبٔس اهَّللٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

 َُیِرُظُ 

دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، رفعج نب دمحم، فہ اےنپ فادل ےس، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی 

 ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ ھچک افںوٹں وک اےنپ اہھت ےس رحن رفامای افر ابیق افںوٹں وک یسک دفرسے ےن رحن ای )ینعی رضحت یلع یلص اہلل

 ےن(۔

 دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، رفعج نب دمحم، فہ اےنپ فادل ےس، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 سج اجونر وک ذحب رکان ہاےہ وت اس وک رحن رکے وت درتس ےہ

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 سج اجونر وک ذحب رکان ہاےہ وت اس وک رحن رکے وت درتس ےہ

     722    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٗتیبہ، و ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ یزیس، سٔیا٪، ہظا٦ ب٩ رعوة، ٓاك٤ة، اس٤اء ب٨  ابي بَک :  راوی

 ًَ َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس
ا َا َحسَّ َٗ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس  ًَ ُس ب٩ُِ  ُٗتَِیَبُة َو٣َُح٤َّ َٟ أَِخبََر٧َا  ا َٗ ٩ًَِ أَِس٤َاَئ  َٓاك٤ََٔة   ٩ِ  ِ

 ٔ ُٗتَِیَبُة فٔي َحٔسیث ا٢َ  َٗ أَل٨َ٠َِاُظ َو َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ًَِضسٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ًَلَي  ّسا  ٧َا ََفَ ِبَسةُ ب٩ُِ ٧َََحِ ًَ طُ  َٔ َٟ َِٟح٤َطُ َخا أَل٨َ٠َِا  َٓ طٔ 

 ٪َ  ُس٠َامِیَ

، اامسء 

 

مة
ط
تنب ایب رکب ےن ایبؿ ای ہک مہ ےن رحن ای اکی وھگڑے وک روسؽ ہبیتق، ف دمحم نب دبعاہلل نب زیدی، ایفسؿ، اشہؾ نب رعفة، اف

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دفر ںیم رھپ مہ ےن اس وک اھک ایل اس ےک الخػ رضحت دبعیب  نامؿ ےن رفاتی ای فہ رفاتی ہی 

 ےہ۔

، اامسء  :  رافی

 

مة
ط
 تنب ایب رکبہبیتق، ف دمحم نب دبعاہلل نب زیدی، ایفسؿ، اشہؾ نب رعفة، اف

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

  

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 سج اجونر وک ذحب رکان ہاےہ وت اس وک رحن رکے وت درتس ےہ

     723    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ آز٦، ًبسة، ہظا٦ ب٩ رعوة، ٓاك٤ة، اس٤اء ب٨  ابي بَک :  اویر

َِٟ  ذَ  ا َٗ ٩ًَِ أَِس٤َاَئ  َٓاك٤ََٔة   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ ِبَسةُ  ًَ ث٨ََا 
َٗا٢َ َحسَّ ُس ب٩ُِ آَز٦َ  ًَِضٔس َرُسو٢ٔ أَِخبََرنٔي ٣َُح٤َّ ًَلَي  بَِح٨َا 

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّي اهَّللُ  أَل٨َ٠َِاظُ اهَّللٔ َػل َٓ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  ّسا َو٧َِح٩ُ بٔا ٥َ ََفَ
َّ٠ 

، اامسء تنب ایب رکب ےس رفاتی ےہ ہک مہ گووگں ےن دفر وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم 

 

مة
ط
دمحم نب آدؾ، دبعة، اشہؾ نب رعفة، اف

 اکی وھگڑے وک ذحب ای رھپ اس وک اھکای۔

  :  رافی
ط
، اامسء تنب ایب رکبدمحم نب آدؾ، دبعة، اشہؾ نب رعفة، اف

 

 مة

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

  

  و صخش ذحب رکے العفہ دخافدن دقفس ےک یسک دفرسے ےک فاےطس

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

  و صخش ذحب رکے العفہ دخافدن دقفس ےک یسک دفرسے ےک فاےطس



 

 

     724    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، یحٌي، اب٩ زَکیا ب٩ ابوزائسة، اب٩ حیا٪ شٌىي ٨٣ؼور، ًا٣ز ب٩ واث٠ة :  راوی

اَ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ َحیَّ یَّا ب٩ِٔ أَبٔي َزائَٔسَة  ث٨ََا یَِحٌَي َوصَُو اب٩ُِ َزََکٔ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ا٢َ  أَِخبََر٧َا  َٗ ٔ ب٩ِٔ َواث٠ََٔة  ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ىٔي ٨ِ٣َُؼوّرا  ٌِ َش

َِٟیَک بَٔظِیٕئ زُوَ٪ ا٨َّٟأض  ٔ ٥َ شُُٔسُّ إ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٠ًَٔیًّا َص١ِ لَاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َّي اِح٤َزَّ َوِجُضطُ َسأ٢ََ َرُج١ْ  ًَلٔيٌّ َحً َب  ـٔ َِ َٓ

ٔلَيَّ َط  ا٢َ ٣َا لَاَ٪ شُُٔسُّ إ َٗ ٩َ اهَّللُ ٩ِ٣َ َو ٌَ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ِٟبَِیٔ   ٍٔ ل٤َٔ٠َإت َوأ٧ََا َوصَُو فٔي ا ثَىٔي بٔأَِربَ َُّط َحسَّ َُیَِر أ٧َ ٩َ َوأَٟسُظ ِیّئا زُوَ٪ ا٨َّٟأض  ٌَ َٟ

ََّر  ٩َ اهَّللُ ٩ِ٣َ َُی ٌَ َٟ ٩َ اهَّللُ ٩ِ٣َ آَوی ٣ُِحٔسثّا َو ٌَ َٟ ٔ اهَّللٔ َو یِر َِ ٔ ٩َ اهَّللُ ٩ِ٣َ َذبََح ٟ ٌَ َٟ  ٨َ٣َاَر اِْلَِرٔق َو

 ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن رضحت یلع ےس درایتف 

 

لة

 

ہبیتق، ییحی، انب زرکای نب اوبزادئة، انب ایحؿ ینعی وصنمر، اعرم نب فاب

 ای ہک مت وک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھچک وپدیشہ ابںیت التبےت ےھت  و ہک دفرسے رضحات ےس ںیہن التبےت ےھت ہی ابت نس

رک رضحت یلع وک ہصغ آای اہیں کت ہک اؿ اک رہچہ رسخ وہایگ )ویکہکن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ہی اشؿ ںیہن ہک اکی ےس ھچک ےہک 

افر دفرسے ےس ھچک( افر اہک ھجم وک وکیئ ابت وپدیشہ ںیہن التبےت ےھت  و گووگں ےس ہن رفامےت وہں نکیل اکی رمہبت ںیم افر آپ 

فآہل فملس اکمؿ ںیم ےھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہار ابںیت رفامںیئ اکی ابت وت ہی ہک دخافدن دقفس تنعل ےجیھب یلص اہلل ہیلع 

اےسی صخش رپ  و ہک اےنپ فادل رپ تنعل ےجیھب دفرسے ہی ہک دخافدن دقفس اس صخش رپ تنعل ےجیھب  و ہک ذحب رکے دخافدن دقفس ےک 

ت ہی ےہ ہک دخافدن دقفس تنعل ےجیھب اس صخش رپ  و ہک یسک دب یت صخش وک انپہ دے افر وچیھت ہی ےہ العفہ ےک فاےطس افر رسیتی اب

 ہک دخافدن دقفس اس رپ تنعل ےجیھب  و ہک زنیم یک اشنین وک اٹمےئ۔

  :  رافی

 

لة

 

 ہبیتق، ییحی، انب زرکای نب اوبزادئة، انب ایحؿ ینعی وصنمر، اعرم نب فاب

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

  

 نیت رفز ےس زایدہ رقابین اک وگتش اھکان افر رھک وھچڑان ونممع ےہ

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 نیت رفز ےس زایدہ رقابین اک وگتش اھکان افر رھک وھچڑان ونممع ےہ

     725    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سا٥ٟ، اب٩ ٤ًز :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٔٚ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُس أَِخبََر٧َا إِٔسَح و٢َ اهَّللٔ َسا٥ٕٟٔ 



 

 

َس ثَََلٕث  ٌِ ل١ََ ُُٟحو٦ُ اِْلََؿاؤيِّ َب ِْ ٥َ ٧ََهي أَِ٪ تُ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َػل

ااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اسمل، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رقابین اک 

 ای )ینعی رقابین اک وگتش میسقت رک دانی ہاےیہ(۔وگتش نیت دؿ ےک دعب اھکےن ےس عنم رفام

 اقحس نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اسمل، انب رمع :  رافی

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

  

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ین اک وگتش اھکان افر رھک وھچڑان ونممع ےہنیت رفز ےس زایدہ رقاب

     726    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 شٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، ٨ُسر، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابوًبیسہ :  راوی

ث٨ََا اٟ ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ ٨َُُِسٕر  وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ُ٘ ٌِ ا٢َ َطضِٔسُت أَِخبََر٧َا َش َٗ  ٕٖ ِو ًَ ٩ًَِ أَبٔي ًُبَِیٕس ٣َِولَي اب٩ِٔ  زُّصِزٔیُّ 

َّي بََٔل  ُِٟدِلَبةٔ ث٥َُّ َػل ِب١َ ا َٗ  ٔ ََلة ٦َ اهَّللُ َوِجَضُط فٔي یَِو٦ٔ ًٔیٕس بََسأَ بٔاٟؼَّ ُ  ًَلٔيَّ ب٩َِ أَبٔي كَأٟٕب ََکَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ا٣َٕة ث٥َُّ  َٗ ٔ  أََذإ٪ َو َا إ

َٚ ثَََلثَٔة أَیَّا٦ٕ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػ  ِو َٓ ٜٔطٔ َطِیّئا  ٥َ ی٨ََِهي أَِ٪ ی٤ُِٔشَک أََحْس ٩ِ٣ٔ نُُش ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   ل

وقعیب نب اربامیہ، ردنر، رمعم، زرہی، اوبدیبعہ ےس رفاتی ےہ ہک  و انب وعػ ےک الغؾ ےھت ہک ںیم ےن یلع ےک اسھت دیع یک وت 

افر ااقتم ےک امنز ادا یک رھپ ایبؿ ای ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک  آپ اوہنں ےن ہبطخ ےس لبق ریغب اذاؿ 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس عنم رفامےت ےھت ہک رقابین ےک وگتش وک نیت رفز ےس زایدہ راھک اجےئ۔

 وقعیب نب اربامیہ، ردنر، رمعم، زرہی، اوبدیبعہ :  رافی

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

  

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 نیت رفز ےس زایدہ رقابین اک وگتش اھکان افر رھک وھچڑان ونممع ےہ

     727    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 پ٨ے واٟس سے، ػاٟح، اب٩ طہاب، ابوًبیس، ًلي ب٩ ابي كاٟبابوزاؤز، شٌ٘وب، وہ ا :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ أَبَا ًُبَیِ  ٩ًَِ َػأٟٕح  ث٨ََا أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ وُب  ُ٘ ٌِ ث٨ََا َش ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٔيَّ ب٩َِ أَبٔي كَأٟٕب أَِخبََر٧َا أَبُو َزاُوَز  ٕس أَِخبَرَُظ أَ٪َّ 

ا٢َ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػ  َٚ ثَََلٕث َٗ ِو َٓ  ٥ُِٜٜٔ ٥ِ أَِ٪ َتأِل٠ُُوا ُُٟحو٦َ نُُش ُٛ ِس ٧ََضا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   ل



 

 

اوبداؤد، وقعیب، فہ اےنپ فادل ےس، اصحل، انب اہشب، اوبدیبع، یلع نب ایب سابل ےن ایبؿ ای ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 اک وگتش اھکےن ےس نیت رفز ےس زایدہ )ینعی نیت دؿ ےس زادئ رقابین اک وگتش ہن روھک(۔ےن عنم رفامای مت گووگں وک رقابوینں 

 اوبداؤد، وقعیب، فہ اےنپ فادل ےس، اصحل، انب اہشب، اوبدیبع، یلع نب ایب سابل :  رافی

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

  

 ؿ ےس زایدہ رقابین اک وگتش رانھک افر اس وک اھکاننیت د

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 نیت دؿ ےس زایدہ رقابین اک وگتش رانھک افر اس وک اھکان

     728    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بوزبیر، جابز ب٩ ًبساهَّلل٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ و حارث ب٩ ٣شٜین، اب٩ ٗاس٥، ٣اٟک، ا :  راوی

٩ًَِ ابِ  َٟطُ  ُى  ِٔ ٍُ َوا٠َّٟ ٠َِیطٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔیٕن ِٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة َوا ثَىٔي ٣َأْٟک أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ٔ ا

َّطُ أَِخ  ِبٔس اهَّللٔ أ٧َ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز  ٔ َس ٩ًَِ أَبٔي اٟزُّبَیِر ٌِ َحایَا َب َـّ ٩ًَِ أَل١ِٔ ُُٟحو٦ٔ اٟ ٥َ ٧ََهي  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  بََرُظ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

وا زُوا َوازَّٔخُ ا٢َ ل٠ُُوا َوَتزَوَّ َٗ  ثَََلٕث ث٥َُّ 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی

 رقابین اک وگتش نیت دؿ ےس زایدہ )اس ےک دعب اھکےن( ےس عنم رفامای رھپ اراشد رفامای اھکؤ افر رفس اک وتہش رکف افر رھک وھچڑف۔

 دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 نیت دؿ ےس زایدہ رقابین اک وگتش رانھک افر اس وک اھکان

     729    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یس، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، اب٩ خباب، ًبساهَّلل ب٩ خبابًیسي ب٩ ح٤از زُبة، ٟیث، یحٌي ب٩ سٌ :  راوی

سٕ  أس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٌٔیٕس  ٩ًَِ یَِحٌَي ب٩ِٔ َس ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ا٠َِّٟیُث  َٗ ازٕ ُزَُِبُة  ًَِبُس اهَّللٔ أَِخبََر٧َا ًٔیَسي ب٩ُِ َح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ َخبَّإب صَُو   

ُِٟدِسرٔیَّ  ٌٔیٕس ا َّي  ب٩ُِ َخبَّإب أَ٪َّ أَبَا َس ا٢َ ٣َا أ٧ََا بٔآل٠ٔٔطٔ َحً َ٘ َٓ َِٟح٤ّا ٩ِ٣ٔ ُُٟحو٦ٔ اِْلََؿاؤيِّ  َِٟیطٔ أَص٠ُِطُ  ٔ ٦َ إ سَّ َ٘ َٓ ٔس٦َ ٩ِ٣ٔ َسرَفٕ  َٗ



 

 

 ٔ ا٢َ إ َ٘ َٓ ٩ًَِ َذَٟٔک  ُط  َٟ َ َشأ َٓ ٤َأ٪ َولَاَ٪ بَِسرٔیًّا  ٌِ َتاَزَة ب٩ِٔ ا٨ُّٟ َٗ طٔ  ٔلَي أَخٔیطٔ ْٔل٣ُِّ َٙ إ َٓا٧َِل٠َ ِس حَ أَِسأ٢ََ  َٗ َُّط  ا ٤َٟٔا ٧ ـّ ِ٘ َسَ  أ٣َِْز َن ٌِ َسَث َب

َس ثَََلثَةٔ أَیَّا٦ٕ  ٌِ ٨ًَُِط ٩ِ٣ٔ أَل١ِٔ ُُٟحو٦ٔ اِْلََؿاؤيِّ َب  لَا٧ُوا ٧ُُضوا 

، ثیل، ییحی نب دیعس، اقمس نب دمحم، انب ابخب، دبعاہلل نب ابخب ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبدیعس اکی رمہبت 

 

ت ة

 

یسیع نب  ،ند زع

وت اؿ ےک رھگ ےک گووگں ےن اؿ ےک اسےنم رقابین اک وگتش رھک دای )فہ وگتش کشخ رک ےک راھک ایگ  رفس ےس فاسپ رشتفی الےئ

اھت( اوہنں ےن اہک ہک ںیم اس وگتش وک ںیہن اھکؤں اگ۔ رھپ فہ اےنپ امں رشکی اھبیئ ےک اپس ےچنہپ ہک نج اک انؾ رضحت اتقدہ نب 

تف ای وت اوہنں ےن رفامای اہمترے دعب این مکح اصدر وہا ےہ سج یک فہج ےس فہ امعنؿ اھت افر فہ زغفہ دبر ںیم وم ود ےھت اؿ ےس درای

 مکح ہک نیت رفز ےس زایدہ رقابین اک وگتش ہن اھکےن اک وسنمخ وہایگ۔

، ثیل، ییحی نب دیعس، اقمس نب دمحم، انب ابخب، دبعاہلل نب ابخب :  رافی

 

ت ة

 

 یسیع نب  ،ند زع

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

  

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 نیت دؿ ےس زایدہ رقابین اک وگتش رانھک افر اس وک اھکان

     730    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ی٨ب، ابوسٌیس خسریًبیساهَّلل ب٩ سٌیس، یحٌي، سٌس ب٩ اسحٙ، ز :  راوی

 ٩ًَِ ثَِتىٔي َزی٨َُِب  ا٢َ َحسَّ َٗ  َٙ ٔس ب٩ِٔ إِٔسَح ٌِ ٩ًَِ َس ث٨ََا َیِحٌَي  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُِٟدِسرٔیِّ أَ٪َّ  أَِخبََر٧َا ًُبَِیُس اهَّللٔ ب٩ُِ َس ٌٔیٕس ا أَبٔي َس

٩ًَِ ُُٟحو٦ٔ اِْلََؿاؤ ٥َ ٧ََهي  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٤َأ٪ َولَاَ٪ أََخا أَبٔي َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ َتاَزةُ ب٩ُِ ا٨ُّٟ َٗ ٔس٦َ  َ٘ َٓ َٚ ثَََلثَةٔ أَیَّا٦ٕ  ِو َٓ يِّ 

 ًَ َّي اهَّللُ  ٨ًَُِط َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ِس ٧ََهي  َٗ َِٟیَص  ا٢َ أَ َ٘ َٓ َِٟیطٔ  ٔ ٣ُوا إ سَّ َ٘ َٓ طٔ َولَاَ٪ بَِسرٔیًّا  ٌٔیٕس ْٔل٣ُِّ َّطُ َس ٌٔیٕس إ٧ٔ ا٢َ أَبُو َس َٗ  ٥َ ِس  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ َٗ

َٚ ثَََلثَةٔ أَیَّا٦ٕ  ِو َٓ ٥َ ٧ََضا٧َا أَِ٪ ٧َأِل٠َُُط  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ظُ َحَسَث ٓٔیطٔ أ٣َِْز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٔخَ ٨ََٟا أَِ٪ ٧َأِل٠َُُط َو٧َسَّ َؽ    ث٥َُّ َرخَّ

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رقابین اک دیبع اہلل نب دیعس، ییحی، دعس نب ااحسؼ ، زبنی، اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک

وگتش نیت رفز ےس زایدہ رےنھک یک اممتعن رفامیئ یھت۔ رضحت اتقدہ نب امعنؿ  و ہک امں رشکی اھبیئ ےھت رفس ےس آےئ افر فہ زغفہ 

 ہک روسؽ رکمی یلص اہلل دبر ںیم رشکی وہےن فاگوں ںیم ےس ےھت اؿ ےک اسےنم گووگں ےن رقابین اک وگتش راھک وت اوہنں ےن اہک

ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس عنم ںیہن رفامای ےہ۔ رضحت اوب دیعس ےن رفامای اس ابب ںیم اکی  ازہ مکح وہا ےہ ہک ےلہپ روسؽ رکمی یلص 

یک افر رھک  اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ وک عنم رفامای اھت رقابین اک وگتش نیت رفز ےک دعب اھکےن ےس رھپ ااجزت اطعء رفامیئ اھکےن

 وھچڑےن یک۔



 

 

 دیبعاہلل نب دیعس، ییحی، دعس نب اقحس، زبنی، اوبدیعس دخری :  رافی

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

  

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 س وک اھکاننیت دؿ ےس زایدہ رقابین اک وگتش رانھک افر ا

     731    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیساهَّلل ب٩ سٌیس، یحٌي، سٌس ب٩ اسحٙ، زی٨ب، ابوسٌیس خسری :  راوی

ث٨ََ  ا٢َ َحسَّ َٗ ِیلٔيُّ  َٔ ٕس َوصَُو ا٨ُّٟ ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا 
ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ِزُو ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ًَ َساَ٪ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا  ٌِ ُس ب٩ُِ ٣َ ا ُزَصیِْر ح َوأ٧ََِبأ٧ََا ٣َُح٤َّ

٩ًَِ ٣ُحَ  َِٟحارٔٔث  ث٨ََا ُزبَِیُس ب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ُزَصیِْر  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِیََن  َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ أَ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًٔیَسي  ارٔٔب ب٩ِٔ زٔثَإر 

ا٢َ َرُسو٢ُ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  زُوُروَصا بَُزیَِسَة  َٓ بُورٔ  ُ٘ ِٟ ٩ًَِ زَٔیاَرةٔ ا ٩ًَِ ثَََلٕث  ٨ُِ  ٧ََضِیُت٥ُِٜ  ُٛ ِّي  ٔن ٥َ إ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  اهَّللٔ َػل

َٓک٠ُُوا ٨ِ٣َٔضا َوأ٣َِٔشُٜوا ٣َ  َس ثَََلٕث  ٌِ ٩ًَِ ُُٟحو٦ٔ اِْلََؿاؤيِّ َب ٥ِ زٔیَاَرتَُضا َخیِّرا َو٧ََضِیُت٥ُِٜ  ُٛ َِٟتزِٔز بَٔة ا ٔطئُِت٥ِ َو ٩ًَِ اِْلََِشٔ َو٧ََضِیُت٥ُِٜ 

ْس َوأ٣َِٔشُٜوا ٥َِٟ یَِذَُکِ ٣َُح٤َّ ا َو بُوا ٣ُِشَٔکّ ًَإئ ٔطئُِت٥ِ َو َا َترِشَ بُوا فٔي أَیِّ ؤ َٓاَِشَ  فٔي اِْلَِؤًَیٔة 

 ااضہف رکف افر دفرسے دیبع اہلل نب دیعس، ییحی، دعس نب ااحسؼ ، زبنی، اوبدیعس دخری افر زایرت )وبقر( رک ےک اےنپ کین اامعؽ ںیم

رقابوینں اک وگتش نیت رفز ےس زایدہ اھکےن ےس اب مت اھکؤ افر روھک سج فتق کت ہاوہ )فہ وگتش روھک( رسیتے ذیبن انبےن ےس 

 ضعب ربنت ںیم اب سج ربنت ںیم دؽ ہاےہ ںوی نکیل رشاب ہن ںوی  و ہک ہشن دیپا رکے۔

 زبنی، اوبدیعس دخری دیبعاہلل نب دیعس، ییحی، دعس نب اقحس، :  رافی

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

  

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 نیت دؿ ےس زایدہ رقابین اک وگتش رانھک افر اس وک اھکان

     732    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًباض ب٩ ًبساٌٟوی٥ ٨ًبری، ا احوؾ ب٩ جٓواب، ٤ًار ب٩ رزیٙ، ابواسحٙ، زبیر ب٩ ًسی، اب٩ بزیسة :  راوی

 ٩ًَِ  ٕٙ ارٔ ب٩ِٔ ُرَزیِ َّ٤ًَ  ٩ًَِ إب  ٩ًَِ اِْلَِحَؤؾ ب٩ِٔ َجوَّ ٨ِبَرٔیُّ  ٌَ ِٟ ٔوی٥ٔ ا ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا بَّاُض ب٩ُِ  ٌَ ِٟ ِ  أَِخبََر٧َا ا ٩ًَِ اٟزُّبَی  َٙ ٔ ب٩ِٔ أَبٔي إِٔسَح ر

٨ُِ  ٧ََضیِ  ُٛ ِّي  ٔن ٥َ إ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ بَُزیَِسَة  َس ًَٔسٓیٕ  ٌِ ٩ًَِ ُُٟحو٦ٔ اِْلََؿاؤيِّ َب ُت٥ُِٜ 

َٓک٠ُُوا بُورٔ  ُ٘ ِٟ ٩ًَِ زَٔیاَرةٔ ا إئ َو َ٘ ٩ًَِ ا٨َّٟبٔیٔذ إ ٔاَّ فٔي ٔس وا َو٩ِ٣َ أََراَز  ثَََلٕث َو زُوا َوازَّٔخُ ٩ِ٣ٔ ُُٟحو٦ٔ اِْلََؿاؤيِّ ٣َا بََسا َل٥ُِٜ َوَتزَوَّ



 

 

وا ل١َُّ ٣ُِشَٔکٕ  ُ٘ بُوا َواتَّ َة َواَِشَ ُ اِْلٔخَ
ََّضا تَُذَکِّ َٓإ٧ٔ بُورٔ  ُ٘ ِٟ  زَٔیاَرَة ا

ی، انب ربدیة ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی ابعس نب دبعامیظعل ربنعی، االوحص نب  وّاب، امعر نب رزقی، اوب ااحسؼ ، زریب نب دع

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ںیم ےن مت گووگں وک نیت رفز ےک دعب رقابین اک وگتش اھکےن ےس عنم ای اھت افر ربونتں ںیم 

 ےک فاےطس وتہش عمج رکف العفہ زیکشمہ ےک افر زایرت وبقر ےس نکیل اب مت رقابوینں اک وگتش اھکؤ بج کت دؽ ہاےہ افر مت گوگ رفس

افر رھک وھچڑف افر سج صخش اک دؽ ہاےہ وبقر یک زایرت اک وت فہ ربقفں یک زایرت رکے ویکہکن اس ےس آرخت یک اید آیت ےہ افر مت 

 گوگ رہ اکی مسق ےک ربنت ںیم ںوی نکیل مت گوگ رہ اکی ہشن آفر زیچ ےس وچب۔

 اب، امعر نب رزقی، اوباقحس، زریب نب دعی، انب ربدیةابعس نب دبعامیظعل ربنعی، االوحص نب  وّ :  رافی

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

  

 رقابوینں ےک وگتش وک ذریخہ انبان

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 رقابوینں ےک وگتش وک ذریخہ انبان

     733    حسیث                               و٦ج٠س س  :  ج٠س

 ًبیساهَّلل ب٩ سٌیس، یحٌي، ٣اٟک، ًبساهَّلل ب٩ ابي بَک، ٤ًزة، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ أَبٔي بَ  ثَىٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ث٨ََا یَِحٌَي  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ًَ أَِخبََر٧َا ًُبَِیُس اهَّللٔ ب٩ُِ َس َِٟ  َِکٕ  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٤َِزَة  ًَ  ٩ِ

٥َ ل٠ُُو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ َة اِْلَِؿَهي  َِٟبازٔیَٔة َحرِضَ ْة ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا
َّٓ ِ  َزا َّٓ َس َز ٌِ ا لَاَ٪ َب َّ٤٠َ َٓ وا ثَََلثّا  ا َوازَّٔخُ

اُٟوا یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ إٔ٪َّ ا٨َّٟاَض  َٗ ا٢َ  َذَٟٔک  َٗ دُٔذوَ٪ ٨ِ٣َٔضا اِْلَِسَ٘ٔیَة  َِٟوَزَ  َویَتَّ وَ٪ ٩ِ٣ٔ أََؿاحٔیِّض٥ِٔ یَِح٠٤ُُوَ٪ ٨ِ٣َٔضا ا ٌُ ٔٔ لَا٧ُوا ی٨ََِت

  َِّٓ ًَّٟٔي َز َّٓةٔ ا ا ٤ََّا ٧ََضِیُ  ٠ٟٔسَّ ا٢َ إ٧ٔ َٗ َّٟٔذی ٧ََضِیَ  ٩ِ٣ٔ إ٣َِٔشأ  ُُٟحو٦ٔ اِْلََؿاؤيِّ  ا٢َ ا َٗ ُٗوال٠ُُوا َوازَّٔخُ َو٣َا َذاَ    وا َوَتَؼسَّ

ی ےک دؿ رغابء ف 

ج

 

ی

دیبع اہلل نب دیعس، ییحی، امکل، دبعاہلل نب ایب رکب، رمعة، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت دیعاال

وگتش اھکؤ اتحم وں اک اکی عمجم دمہنی ونمرہ اچنہپ وت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای مت گوگ نیت رفز کت رقابین اک 

افر اس وک رھک گو رھپ گووگں ےن رعض ای ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس گوگ اینپ رقابوینں ےس عفن احلص رکےت ےھت افر اس 

یک رچیب ااھٹ رک رھک ےتیل ےھت افر اس یک اھکگوں ےس ںیکشم انبای رکےت ےھت رھپ اب ای ابت شیپ آیئگ؟ گووگں ےن رعض ای آپ یلص 

 فآہل فملس ےن عنم رفام دای رقابین اک وگتش رھک وھچڑےن ےس۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم ےن اؿ رغابء افر اہلل ہیلع



 

 

 اتحم وں ےک ادنہشی یک فہج ےس اممتعن یک یھت  و عمجم ہک آرک عمج وہایگ اھت سپ اب مت گوگ اھکؤ افر اس وک رھک گو افر دصہق رکف۔

 دیعس، ییحی، امکل، دبعاہلل نب ایب رکب، رمعة، اعہشئ دصہقی دیبعاہلل نب :  رافی

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

  

 ابمرہک رقابین ےس قلعتم ااحدثی :   ابب

 رقابوینں ےک وگتش وک ذریخہ انبان

     734    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 شٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًابص :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب ًَابٕٔص  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ  ٩ًَِ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ُ٘ ٌِ ًَائَٔظَة أَِخبََر٧َا َش ًَلَي  ا٢َ َزَخ٠ُِ   َٗ یطٔ 

 َ ٠ُِ  أَل ُ٘ ٥ِ أََػاَب َٓ ٌَ َِٟ  َن ا َٗ َس ثَََلٕث  ٌِ ٩ًَِ ُُٟحو٦ٔ اِْلََؿاؤيِّ َب ٥َ ی٨ََِهي  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ْة اَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل  ا٨َّٟاَض ٔطسَّ

 َ٘ َٟ ا٢َ  َٗ ٘ٔیَر ث٥َُّ  َٔ ِٟ ىٔيُّ ا َِ ِٟ ٥َ ا ٌٔ ٥َ أَِ٪ یُِل
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َٓأََحبَّ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َّي اهَّللُ  ٕس َػل ِس َرأَیُِ  آ٢َ ٣َُح٤َّ

َّي اهَّللُ ٕس َػل ٍَ آ٢ُ ٣َُح٤َّ ٔ َِٟ  ٣َا َطب ا َ٘ َٓ   َِٜ ٔح ـَ َٓ ٠ُُِٗ  ٥٣َّٔ َذاَ   َة  ًَرِشَ َس َخ٤َِص  ٌِ ََ َب ا ٕ  َیأِل٠ُُوَ٪ اِلَُکَ ٥َ ٩ِ٣ٔ ُخِبز ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ

 َٟ َّي  ًَزَّ َوَج١َّ ٣َأِزُو٦ٕ ثَََلثََة أَیَّا٦ٕ َحً َٙ بٔاهَّللٔ   حٔ

وقعیب نب اربامیہ، دبعارلنمح، ایفسؿ، دبعارلنمح نب اعسب ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ فادل ےس ہک ۔ اوہنں ےن لقن ای 

ہک ںیم رضحت اعہشئ دصہقی یک دختم ادقس ںیم احرض وہا افر ںیم ےن رعض ای روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رقابین اک 

تش نیت رفز ےس زایدہ رےنھک یک اممتعن رفامای رکےت ےھت۔ اوہنں ےن رفامای   اہں۔ گوگ اتحمج افر رضفرت دنم ےھت وت آپ یلص وگ

فآہل  اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وخاشہ اظرہ رفامیئ ہک  و وکیئ امؽ دار وہ وت فہ رغبی وک الھکےئ رھپ اہک ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

ؽ افالد وک داھکی )ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رھگ فاگوں وک داھکی( فہ رضحات دنپرہ رفز ےک دعب رکبی ےک اپےئ اھکای فملس یک آ

رکےت ےھت وت ںیم ےن رعض ای ایسی فیلکت سک فہج ےس یھت؟ وت اؿ وک یسنہ آیئگ افر اوہنں ےن اہک دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک آؽ 

  ٹیپ رھب رک اھکان ںیہن اھکای۔ےن نیت رفز لسلسم

 وقعیب نب اربامیہ، دبعارلنمح، ایفسؿ، دبعارلنمح نب اعسب :  رافی

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

  

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 رقابوینں ےک وگتش وک ذریخہ انبان



 

 

     735    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ـ١ ب٩ ٣وسي، یزیس، اب٩ زیاز ب٩ ابوجٌس، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًابص :  راوی  یوسٕ ب٩ ًیسي،ٓ 

ث٨ََا َیزٔیُس َوصَُو اب٩ُِ زَٔیازٔ بِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ١ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي  ـِ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ُٕ ب٩ُِ ًٔیَسي  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَِخبََر٧َا یُوُس ًَ  ٩ًَِ ٔس  ٌِ َِٟح ٩ٔ أَبٔي ا

ََ َٟٔزُسو٢ٔ اهَّللٔ  ا ا ٧َِدَبأُ اِلَُکَ
َّ٨ ُٛ   َِٟ ا َٗ ٩ًَِ ُُٟحو٦ٔ اِْلََؿاؤيِّ  ًَائَٔظَة    ُِٟ َ ا٢َ َسأ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَابٕٔص  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٩ِٔ  ًَ َّي اهَّللُ   َػل

 َطِضّزا ث٥َُّ َیأِل٠ُُطُ 

یس، زیدی، انب زاید نب اوبدعج، دبعارلنمح نب اعسب ےن لقن ای ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ دصہقی ےس ویفس نب یسیع، لضف نب وم

رقابین ےک وگتش ےک قلعتم درایتف ای وت اوہنں ےن رفامای مہ گوگ اکی ہنیہم کت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےیل اپےئ 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رکبی ےک اپےئ اھکای رکےت ےھت(۔ااھٹ رک راھک رکےت ےھت )ینعی اکی امہ ےک دعب آپ 

 ویفس نب یسیع، لضف نب ومیس، زیدی، انب زاید نب اوبدعج، دبعارلنمح نب اعسب :  رافی

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

  

 رہکرقابین ےس قلعتم ااحدثی ابم :   ابب

 رقابوینں ےک وگتش وک ذریخہ انبان

     736    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس ب٩ نص، ًبساهَّلل، اب٩ ًو٪، اب٩ سیری٩، ابوسٌیس خسری :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَِوٕ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِبُس اهَّللٔ  ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنِصٕ  َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔي َس ٔسیرٔی٩َ 

٤ٌُٔوا ِ ا٢َ ل٠ُُوا َوأَك َٗ َٚ ثَََلثَٔة أَیَّا٦ٕ ث٥َُّ  ِو َٓ ٔة  ٩ًَِ إ٣َِٔشأ  اِْلُِؿٔحیَّ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َػل

ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن نیت رفز وسدی نب رصن، دبع اہلل، انب وعؿ، انب ریسنی، اوبدیعس دخری ےس رفاتی 

 ےس زایدہ رقابین اک وگتش رےنھک ےس عنم رفامای افر رھپ اراشد رفامای مت گوگ اھکؤ افر الھکؤ )سج فتق کت دؽ ہاےہ(۔

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، انب وعؿ، انب ریسنی، اوبدیعس دخری :  رافی

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

  

 وہید ےک ذحب ےئک وہےئ اجونر

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب



 

 

 وہید ےک ذحب ےئک وہےئ اجونر

     737    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  :  راوی

وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا أَِخبََر٧َا َش ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ح٤َُِیُس ب٩ُِ صََٔل٢ٕ  ا٢َ َحسَّ َٗ َ٪ ب٩ِٔ ٣ُِٔیَرَة  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ 

ًِٔلي أََحّسا ٣ٔ  ُ ٠ُُِٗ   َا أ َِٟتز٣َُِتطُ  ا َٓ َِّي ٔجَزاْب ٩ِ٣ٔ َطِح٥ٕ یَِو٦َ َخِیبََر  ا٢َ زُل َٗ  ١ٕ َّٔ َِ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٣ُ َٓإَٔذا َرُسو٢ُ  ٨ِطُ ًَ  ُّ َٔ َِٟت ا َٓ َطِیّئا 

 ُ٥ ٥َ یَتََبشَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّى اهَّللُ   اهَّللٔ َػل

وقعیب نب اربامیہ، ییحی نب دیعس ، امیلسؿ نب ریغمہ ، دیمح نب الہؽ ، دبعاہلل نب لفغم ےس رفاتی ےہ ہک ربیخ فاےل دؿ اکی کشم 

افر ںیم ےن اہک ہک ںیم ہی کشم یسک وک ںیہن دفں اگ رھپ ںیم ےن داھکی ہک روسؽ رکمی رچیب یک مہ وک اہھت یگل ںیم اس کشم ےس ٹمچ ایگ 

 یلص اہلل ہیلع فملس رکسمارےہ ےھت ریمے اس ےنہک یک فہج ےس

  :  رافی

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

  

 ہک وبتق ذحب اہلل اک انؾ ایل ایگ ای ںیہن؟فہ اجونر سج اک ملع ہن وہ 

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 فہ اجونر سج اک ملع ہن وہ ہک وبتق ذحب اہلل اک انؾ ایل ایگ ای ںیہن؟

     738    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ة، وہ اپ٨ے واٟس سے، ًائظہ ػسش٘ہاسحٙ ب٩ ابزاہی٥، نرض ب٩ ط٤ی١، ہظا٦ ب٩ رعو :  راوی

٩ًَِ أَ  َوَة  ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ رُعِ
ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ا٨َّٟرِضُ ب٩ُِ ُط٤َِی١ٕ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ًَائَٔظَة أَ٪َّ ٧َاّسا ٩ِ٣ٔ أَِخبََر٧َا إِٔسَح  ٩ًَِ بٔیطٔ 

أب لَا٧ُوا َیأِتُو٧َا ب٠َِٔح٥ٕ َو َا ٧َِسرٔی أَذَ  وا اِس٥َ اِْلرَِعَ ٥َ اذَُِکُ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ٠َِیطٔ أ٦َِ  َا  ًَ وا اِس٥َ اهَّللٔ  ََکُ

٠َِیطٔ َول٠ُُوا ًَ ًَزَّ َوَج١َّ   اهَّللٔ 

مہ گووگں  ااحسؼ نب اربامیہ، رضن نب لیمش، اشہؾ نب رعفة، فہ اےنپ فادل ےس، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رعب ےک ھچک گوگ

ےک اپس وگتش الےت ےھت افر مہ وک ملع ںیہن اھت ہک اؿ گووگں ےن وبتق ذحب اہلل اک انؾ ایل ای ںیہن؟ مہ ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس ےس اس ابرے ںیم درایتف ای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اھکےت فتق دخا اک انؾ ےل گو افر اھک گو۔



 

 

 اقحس نب اربامیہ، رضن نب لیمش، اشہؾ نب رعفة، فہ اےنپ فادل ےس، اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 آتی یک ریسفت ف رشتحی

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 آتی یک ریسفت ف رشتحی

     739    حسیث                               سو٦ ج٠س  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلي، یحٌي، سٔیا٪، ہارو٪ ب٩ ابي وٛیٍ، ہارو٪ ب٩ ٨ًترة، وہ اپ٨ے واٟس سے، اب٩ ًباض :  راوی

ثَىٔي َصاُروُ٪  ا٢َ َحسَّ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا یَِحٌَي  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا  ٨ِتََرَة  ًَ ٍٕ َوصَُو َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ب٩ُِ أَبٔي َوٛٔی

ا٢َ َخا َٗ ٠َِیطٔ  ًَ ٥ِ یُِذََکِ اِس٥ُ اهَّللٔ  َٟ ا  زَّ َوَج١َّ َو َا َتأِل٠ُُوا ٤٣َّٔ ًَ ِؤٟطٔ  َٗ ًَبَّإض فٔي  ٩ًَِ اب٩ِٔ  اُٟوا ٣َا َذبََح اهَّللُ أَبٔیطٔ  َ٘ َٓ وَ٪  ُٛ ٤ُِٟرِشٔ َػ٤َُض٥ِ ا

ََل َتأِل٠ُُوُظ َو٣َ   ا َذبَِحُت٥ِ أْمُتَْن أَل٠َُِت٤ُوظُ َٓ

رمعف نب یلع، ییحی، ایفسؿ، اہرفؿ نب ایب فعیک، اہرفؿ نب رتنعة، فہ اےنپ فادل ےس، انب ابعس ےن رفامای آتی رکہمی اس فتق انزؽ وہیئ 

حب وہ( ینعی دخا سج ہک سج فتق رشمنیک ےن املسمونں ےس ثحب یک ہک دخافدن دقفس رپ ذحب رکے )ینعی دخا ےک انؾ رپ  و اجونر ذ

 اجونر وک ومت دے دے وت مت گوگ اس وک وت ںیہن اھکےت وہ افر سج وک مت وخد ذحب رکےت وہ اس وک اھکےت وہ؟

 رمعف نب یلع، ییحی، ایفسؿ، اہرفؿ نب ایب فعیک، اہرفؿ نب رتنعة، فہ اےنپ فادل ےس، انب ابعس :  رافی

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

  

مہ )اجونر وک اشنہن انب رک( امرےن اک ونممع وہان

 

ج ب
م

 

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

مہ )اجونر وک اشنہن انب رک( امرےن اک ونممع وہان

 

ج ب
م

 

     740    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ًث٤ا٪، ب٘یة، بحیر، خاٟس، جبیر ب٩ نٔیر، ابوث٠ٌبہ ٤ًزو :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب  ٕ یِر َٔ ٔ ب٩ِٔ نُ ٩ًَِ ُجَبیِر ٩ًَِ َخأٟٕس   ٕ ٩ًَِ بَحٔیر ُة  ث٨ََا َب٘ٔیَّ َٗا٢َ َحسَّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ أَِخبََر٧َا  َٗ ا٢َ  َٗ ٠ََبَة  ٌِ ي َث



 

 

٥َ  َا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٤َةُ َػل ٤َُِٟحثَّ  َتٔح١ُّ ا

م

 

ج ب
م

، ریحب، اخدل، ریبج نب ،ریف، اوب ہبلع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای 

 

 قتئة
ہ رمعف نب امثعؿ، ی

 رم اجےئ(۔)اجونر( درتس ںیہن ےہ )ینعی فہ اجونر ہک سج وک ہک وگویلں اک اشنہن اگلےن ےک فاےطس ڑھکا ای اجےئ رھپ فہ اجونر 

، ریحب، اخدل، ریبج نب ،ریف، اوب ہبلع :  رافی

 

 قتئة
 رمعف نب امثعؿ، ی

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

  

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

مہ )اجونر وک اشنہن انب رک( امرےن اک ونممع وہان

 

ج ب
م

 

     741    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس، طٌبہ، ہظا٦ ب٩ زیس :  راوی

ٍَ أَ  ا٢َ َزَخ٠ُِ  ٣َ َٗ ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ َزیِٕس  َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ٌِ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ ٥َٜٔ َش َِٟح ًَلَي ا ىٔي ٧َٕص 

٠َِیطٔ  ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ  ٔ إَٔذا أ٧َُاْض َیز٣ُِوَ٪ َزَجاَجّة فٔي َزارٔ اِْل٣َٔیر َٓ َِٟبَضائ٥ُٔ  اب٩َِ أَیُّوَب   َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ ُتِؼبََر ا

اویب یک دختم ںیم احرض  اامسلیع نب دوعسد، اخدل، ہبعش، اشہؾ نب زدی ےن لقن ای ہک ںیم رضحت اسن ےک اسھت رضحت مکح نب

وہا فاہں رپ گوگ احمک ےک اکمؿ ںیم اکی رمآ  اک اشنہن اگل رےہ ےھت۔ رضحت اسن ےن رفامای روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 اجونرفں وک اس رطہقی ےس امرےن ےس عنم رفامای ےہ

 اامسلیع نب دوعسد، اخدل، ہبعش، اشہؾ نب زدی :  رافی

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

  

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

مہ )اجونر وک اشنہن انب رک( امرےن اک ونممع وہان

 

ج ب
م

 

     742    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حاز٦، یزیس، اب٩ ہاز، ٣ٌاویة ب٩ ًبساهَّلل ب٩ جٌرف، ًبساهَّلل ب٩ جٌرف٣ح٤س ب٩ ز٧بور ٣کي، اب٩ ابو :  راوی

 ٩ًَِ َِٟضازٔ  ٩ًَِ َیزٔیَس َوصَُو اب٩ُِ ا ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔي َحاز٦ٕٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ ِّيُّ  ٤َِٟک ُس ب٩ُِ ُز٧ِبُوٕر ا رَفٕ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌِ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ َج اؤیََة ب٩ِٔ  ٌَ ٣ُ

ًَِبسٔ اهَّللٔ  ِبّظا بٔا٨َِّٟب١ٔ ٩ًَِ  َٛ ًَلَي أ٧َُإض َوص٥ُِ یَز٣ُِوَ٪  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ا٢َ ٣َزَّ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ رَفٕ  ٌِ ا٢َ ب٩ِٔ َج َٗ َٔک َو َظ ذَٟ َََٓکٔ  

َِٟبَضائ٥ٔٔ    َا َت٤ُِث٠ُوا بٔا



 

 

 نب دبعاہلل نب رفعج، دبع

 

ة
بئ
اہلل نب رفعج ےن اہک ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم نب زوبنر یکم، انب اوباحزؾ، زیدی، انب اہد، اعمف

فملس ےن گووگں وک داھکی ہک فہ گوگ اکی ڈنیمےھ وک ریتفں ےس امر رےہ ےھت )اس وک ابدنھ رک( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس 

 رحتک وک ربا ایخؽ ای افر اراشد رفامای مت گوگ اجونرفں وک ہلثم ہن رکف۔

 نب دبعاہلل نب رفعج، دبعاہلل نب رفعج دمحم نب :  رافی

 

ة
بئ
 زوبنر یکم، انب اوباحزؾ، زیدی، انب اہد، اعمف

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

  

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

مہ )اجونر وک اشنہن انب رک( امرےن اک ونممع وہ

 

ج ب
م

 ان

     743    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ہظی٥، ابوبرش، سٌیس ب٩ جبیر، اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبیِر ٩ًَِ َس ٩ًَِ أَبٔي برِٔشٕ  ث٨ََا صَُظِی٥ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ا٢َ أَِخبََر٧َا  َّي اهَّللُ َٗ ٩َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٌَ َٟ

ّؿا َدَذ َطِیّئا ٓٔیطٔ اٟزُّوُح ََغَ
 ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ اتَّ

ہبیتق نب دیعس، میشہ، اوبرشب، دیعس نب ریبج، انب رمع ےس لقن ای ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن تنعل یجیھب اس رپ  و ہک 

 (ریت ای وگیل فریغہ ےساجؿ دار وک اشنہن انبےئ )ینعی 

 ہبیتق نب دیعس، میشہ، اوبرشب، دیعس نب ریبج، انب رمع :  رافی

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

  

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

مہ )اجونر وک اشنہن انب رک( امرےن اک ونممع وہان

 

ج ب
م

 

     744    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلي، یحٌي، طٌبہ، ٨٣ہا٢ ب٩ ٤ًزو، سٌیس ب٩ جبیر، اب٩ ٤ًز :  راوی

 ِ٤ ًَ ٨ِٔ٤َِٟضا٢ُ ب٩ُِ  ثَىٔي ا ا٢َ َحسَّ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َیِحٌَي  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِخبََر٧َا   ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبیِر ٩ًَِ َس زٕو 

َِٟحَیَوا٪ٔ  ١َ بٔا ٩َ اهَّللُ ٩ِ٣َ ٣َثَّ ٌَ َٟ و٢ُ  ُ٘ ٥َ َش ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٤ًََُز 

ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع  رمعف نب یلع، ییحی، ہبعش، اہنمؽ نب رمعف، دیعس نب ریبج، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفامےت ںیہ

 فآہل فملس ےس ہک  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک دخافدن دقفس یک تنعل ےہ اس صخش رپ  و ہک اجونر وک ہلثم رکے۔

 رمعف نب یلع، ییحی، ہبعش، اہنمؽ نب رمعف، دیعس نب ریبج، انب رمع :  رافی



 

 

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

  

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

مہ )اجونر وک اشنہن انب رک( امرےن اک ونممع وہان

 

ج ب
م

 

     745    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ جبیر، اب٩ ًباضسویس ب٩ نص، ًبساهَّلل، طٌبہ، ًسی ب٩ ثاب ، سٌیس ب :  راوی

ٌٔیٔس ب٩ِٔ جُ  ٩ًَِ َس ًَٔسیِّ ب٩ِٔ ثَابٕٔ    ٩ًَِ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ًَبَّإض أَ٪َّ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنِصٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ َبیِر

دُٔذوا َطِیّئا  ا٢َ  َا َتتَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ّؿاَرُسو٢َ اهَّللٔ َػل  ٓٔیطٔ اٟزُّوُح ََغَ

وسدی نب رصن، دبع اہلل، ہبعش، دعی نب اثتب، دیعس نب ریبج، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 اراشد رفامای مت گوگ ہن انبؤ اجؿ دار وک اشنہن )ینعی اس وک ابدنھ رک ای یسک یھب رطح اس ےس اشنہن ابزی ہن رکف(۔

 دی نب رصن، دبعاہلل، ہبعش، دعی نب اثتب، دیعس نب ریبج، انب ابعسوس :  رافی

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

  

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

مہ )اجونر وک اشنہن انب رک( امرےن اک ونممع وہان

 

ج ب
م

 

     746    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبیس الٜوفي، ًلي ب٩ ہاط٥، اٌَٟلء ب٩ ػاٟح، ًسی ب٩ ثاب ، سٌیس ب٩ جبیر، اب٩ ًباض :  راوی

 ًَ ََلٔئ ب٩ِٔ َػأٟٕح  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ًَلٔيُّ ب٩ُِ َصأط٥ٕ  ث٨ََا 
ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ًُبَِیٕس اِلُٜوفٔيُّ  ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َس ًَسٔیِّ ب٩ِٔ ثَابٕٔ    ٩ِ

دُٔذوا َطِیّئا ٓٔیطٔ اٟزُّ  ا٢َ  َا َتتَّ َٗ  ٥َ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ّؿاُجَبیِر  وُح ََغَ

، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل دمحم نب دیبع اوکلیف، یلع نب اہمش، االعلء نب اصحل، دعی نب اثتب، دیعس نب ریبج

 ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای مت یسک اجدنار وک اشنہن ہن انب۔

 دمحم نب دیبع اوکلیف، یلع نب اہمش، االعلء نب اصحل، دعی نب اثتب، دیعس نب ریبج، انب ابعس :  رافی

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

  

  و وکیئ البفہج یسک ڑچای وک الہک رکے؟

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب



 

 

  و وکیئ البفہج یسک ڑچای وک الہک رکے؟

     747    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  ب٩ ٤ًزٗتیبہ ب٩ سٌیس، سٔیا٪، ٤ًزو، ػہیب، ًبساهَّلل :  راوی

٤ِزٕو یَ  ًَ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ ُػَضِیٕب  ٤ًَِزٕو   ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ُٔوّرا أَِخبََر٧َا  َت١َ ًُِؼ َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ ُط  ٌُ َٓ زِ

ِٟ٘ٔیَ  ٨ًََِضا یَِو٦َ ا ًَزَّ َوَج١َّ  َضا َسأ٢ََ اهَّللُ  ِّ٘ ٔ َح یِر َِ َضا بٔ َٗ ِو َٓ ٤َا  َتأِل٠ََُضا َٓ َٓ َضا أَِ٪ َتِذبََحَضا  ُّ٘ ا٢َ َح َٗ َضا  ُّ٘ ٤َا َح َٓ ا٣َٔة ٗٔی١َ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ 

یُرِمَي بَٔضا َٓ ٍِ َرأَِسَضا  َل ِ٘  َو َا َت

ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ، رمعف، بیہص، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و صخش 

اکی ڑچای ای اس ےس ڑبے اجونر وک انقح امرے وت ایقتم ےک دؿ اس ےس ابز رپس وہیگ گووگں ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! اس اک ای 

قح ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس اک قح ہی ےہ ہک اس وک ذحب رکے افر رھپ اس وک اھکےئ افر اس اک رس اکٹ رک ہن 

 ےکنیھپ۔

 نب دیعس، ایفسؿ، رمعف، بیہص، دبعاہلل نب رمع ہبیتق :  رافی

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

  

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

  و وکیئ البفہج یسک ڑچای وک الہک رکے؟

     748    یثحس                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ زاؤز ٣ؼیصي، اح٤س ب٩ ح٨ب١، ابوًبیسة، ًبساٟواحس ب٩ واػ١، خ٠ٕ شٌىي ا٪ ٣ہزا٪، ًا٣ز ا احو٢،  :  راوی

 ػاٟح ب٩ زی٨ار، ٤ًزو ب٩ ثزیس، ثزیس

ث٨ََ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ  ا٢َ َحسَّ َٗ یٔصيُّ  ٤ِٟٔؼِّ ُس ب٩ُِ َزاُوَز ا ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َِٟواحٔسٔ ب٩ُِ َوأػ١ٕ  ًَِبُس ا ا أَبُو ًُبَِیَسَة 

 َٗ یسٔ  ٔ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ اٟرشَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ َػأٟٔح ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ًَا٣ْٔز اِْلَِحَو٢ُ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ىٔي اب٩َِ ٣ِٔضَزاَ٪  ٌِ ٕٕ َش یَس َخ٠َ ٔ ُ  اٟرشَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ

 َ٠ًَ َّي اهَّللُ  ُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ و٢ُ یَا َش ُ٘ َِٟ٘ٔیا٣َٔة َش ًَزَّ َوَج١َّ یَِو٦َ ا ٔلَي اهَّللٔ  ًَخَّ إ ًََبّثا  ُٔوّرا  َت١َ ًُِؼ َٗ و٢ُ ٩ِ٣َ  ُ٘ ٥َ َش ِیطٔ َوَس٠َّ

ةٕ  ٌَ َٔ ُت٠ِىٔي ٨ِ٤َٟٔ ِ٘ ٥ِ َش َٟ ًََبّثا َو َت٠َىٔي  َٗ ََُٓل٧ّا   َربِّ إٔ٪َّ 

ی، ادمح نب لبنح، اوبدیبعة، دبعاگوادح نب فالص، فلخ

ئص ضی
م

 ینعی اؿ رہماؿ، اعرم االوحؽ، اصحل نب دانیر، رمعف نب  ردی، دمحم نب داؤد 

 ردی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک  و صخش یسک 



 

 

خیچ خیچ رک ےہک یگ ہک اے ریمے رپفرداگر! ڑچای وک ےب دصقم افر ےب فہج امر ڈاےل وت فہ ایقتم ےک رفز دخافدن دقفس ےک اسےنم 

 الفں صخش ےن ھجم وک الب افدئہ لتق ای ٰ۔

ی، ادمح نب لبنح، اوبدیبعة، دبعاگوادح نب فالص، فلخ ینعی اؿ رہماؿ، اعرم االوحؽ، اصحل نب دانیر، رمعف  :  رافی

ئص ضی
م

دمحم نب داؤد 

 نب  ردی،  ردی

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

  

 الجہل ےک وگتش ےک ونممع وہےن ےس قلعتم

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 الجہل ےک وگتش ےک ونممع وہےن ےس قلعتم

     749    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

بکار، وہیب ب٩ خاٟس، اب٩ كاؤض، ٤ًزو ب٩ طٌیب، وہ اپ٨ے واٟس سے، ٣ح٤س ب٩ ًث٤ا٪ ب٩ ًبساهَّلل، سہ١ ب٩  :  راوی

 ًبساهَّلل ب٩ ٤ًزو

٩ًَِ ا ث٨ََا ُوَصِیُب ب٩ُِ َخأٟٕس  ا٢َ َحسَّ َٗ َّإر  ثَىٔي َسِض١ُ ب٩ُِ بَک ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اهَّللٔ  ٤ِزٔو ب٩ِٔ أَِخبََرنٔي ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ  ًَ  ٩ًَِ ب٩ِٔ كَاُوٕض 

٩ًَِ أَ  ِیٕب  ٌَ ظٔ أَ٪َّ َر ُط ٩ًَِ َجسِّ ا٢َ ٣َزَّّة  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ َو ا٢َ ٣َزَّّة  َٗ ٤ِزٕو  ًَ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ ٣َُح٤َّ َّي اهَّللُ بٔیطٔ  ُسو٢َ اهَّللٔ َػل

َٟٔة  َِٟحَلَّ ٩ًَِ ا ٔ اِْلَص٠ِٔیَّةٔ َو ُِٟح٤ُز ٩ًَِ ُُٟحو٦ٔ ا َِٟح٤َٔضا٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهي َیِو٦َ َخِیبََر  ٩ًَِ أَل١ِٔ  وبَٔضا َو ُٛ ٩ًَِ ُر  َو

امثعؿ نب دبع اہلل، لہس نب اکبر، ف،بی نب اخدل، انب ساؤس، رمعف نب بیعش، فہ اےنپ فادل ےس، دمحم نب دبعاہلل نب رمعف ےس رفاتی 

ر الجہل ےس ینعی اس اک ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربیخ فاےل دؿ عنم رفامای یتسب ےک دگوھں ےک وگتش ےس اف

 وگتش اھکےن ےس افر اس رپ وسار وہےن ےس )اک ا ہن وہ ہک اناپک ہنیسپ مسج وک گل اجےئ(۔

 امثعؿ نب دبعاہلل، لہس نب اکبر، ف،بی نب اخدل، انب ساؤس، رمعف نب بیعش، فہ اےنپ فادل ےس، دمحم نب دبعاہلل نب رمعف :  رافی

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

  

 الجہل اک دفدھ ےنیپ یک اممتعن

 رقابین ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 الجہل اک دفدھ ےنیپ یک اممتعن



 

 

     750    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًَک٣ة، اب٩ ًباض اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس، ہظا٦، ٗتازة، :  راوی

٩ًَِ ًَِٔکٔ  َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ا٢َ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة 

 َ َٟب ٤َٔة َو ٤َُِٟحثَّ ٩ًَِ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ائٔ ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ ٔب ٩ِ٣ٔ فٔي اٟشِّ ِ َٟةٔ َواٟرشُّ
َِٟحَلَّ  ٔن ا

مہ 

 

ج ب
م

، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای 

 

اامسلیع نب دوعسد، اخدل، اشہؾ، اتقدة، رکعمة

 ےس افر الجہل )اجونر( ےک دفدھ ےنیپ ےس افر کشم ںیم ہنم اگل رک اپین ےنیپ ےس۔

، انب ابعساامس :  رافی

 

 لیع نب دوعسد، اخدل، اشہؾ، اتقدة، رکعمة

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

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ : ابب

 وخد امک رک اھکےن یک رتبیغ

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 یک رتبیغ وخد امک رک اھکےن

     751    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیساهَّلل ب٩ سٌیس ابوٗسا٣ة رسخسي، یحٌي ب٩ سٌیس، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، ٤ًارة ب٩ ٤ًیر، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

ا٢َ  َٗ َخٔسيُّ  ِ َُٗسا٣ََة اُٟسَّ ٌٔیٕس أَبُو  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ًُبَِیُس اهَّللٔ ب٩ُِ َس ٩ًَِ إٔبِزَاصٔی٥َ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ َس َحسَّ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ أَ  ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ   َِٟ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ تٔطٔ  َّ٤ًَ  ٩ًَِ  ٕ ِشبٔطٔ ٤ًَُاَرَة ب٩ِٔ ٤ًَُیِر َٛ كَِیَب ٣َا أَل١ََ اٟزَُّج١ُ ٩ِ٣ٔ 

 ٔ ِشبٔطٔ َوإ َٛ ََٟس اٟزَُّج١ٔ ٩ِ٣ٔ   ٪َّ َو

 رسیسخ، ییحی نب دیعس، ایفسؿ، وصنمر، اربامیہ، امعرة نب ریمع، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

 

دیبع اہلل نب دیعس اوبدقامة

ےئ ینعی اینپ تنحم )افر رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای بس ےس زایدہ رتہبنی امکیئ فہ ےہ  و ااسنؿ )اےنپ اہھت ےس( امک

 دجفدہج( ےس احلص رکے افر آدیم اک ڑلاک یھب اس یک آدمین ںیم )اشلم( ےہ سپ ڑلےک اک امؽ اھکان درتس ےہ۔

 رسیسخ، ییحی نب دیعس، ایفسؿ، وصنمر، اربامیہ، امعرة نب ریمع، اعہشئ دصہقی :  رافی

 

 دیبعاہلل نب دیعس اوبدقامة



 

 

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

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 وخد امک رک اھکےن یک رتبیغ

     752    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہ ػسش٘ہ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، ا ا٤ًع، ابزاہی٥، ٤ًارة ب٩ ٤ًیر، ٤ًة، ًائظ :  راوی

٩ًَِ ٤ًَُاَرةَ  ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٤ًَُِع  ث٨ََا اِْلَ ا٢َ َحسَّ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٟطُ  ٕة  َّ٤ًَ  ٩ًَِ  ٕ ب٩ِٔ ٤ًَُیِر

 ٥ِ ُٛ ا٢َ إٔ٪َّ أَِو َاَز َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ٥ِ  ًَائَٔظَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ُٛ ٔ ِشٔب أَِو َاز َٛ َٓک٠ُُوا ٩ِ٣ٔ  ِشب٥ُِٜٔ  َٛ  ٩ِ٣ٔ أَكَِیٔب 

، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 

مة
ع
دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، االشمع، اربامیہ، امعرة نب ریمع، 

 آدمؿ ےس اھکؤ۔اراشد رفامای افالد مت گووگں یک رتہبنی آدمین ےہ وت مت گوگ اینپ افالد یک 

، اعہشئ دصہقی :  رافی

 

مة
ع
 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، االشمع، اربامیہ، امعرة نب ریمع، 

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

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 وخد امک رک اھکےن یک رتبیغ

     753    حسیث                               س سو٦ج٠  :  ج٠س

ـ١ ب٩ ٣وسي، ا ا٤ًع، ابزاہی٥، اسوز، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی  یوسٕ ب٩ ًیسي،ٓ 

 ٩ًَِ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٤ًَُِع  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اِْلَ َٗ ١ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي  ـِ َٔ ِٟ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ا َٗ ُٕ ب٩ُِ ًٔیَسي  َِٟ  اِْلَِسوَ أَِخبََر٧َا یُوُس ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ زٔ 

ِش  َٛ َُٟسُظ ٩ِ٣ٔ  ِشبٔطٔ َوَو َٛ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ أَكَِیَب ٣َا أَل١ََ اٟزَُّج١ُ ٩ِ٣ٔ  َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل  بٔطٔ َٗ

 فآہل فملس ےن ویفس نب یسیع، لضف نب ومیس، االشمع، اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

 اراشد رفامای افالد مت گووگں یک دمعہ امکیئ ےہ وت مت گوگ اینپ افالد یک امکیئ ےس اھکؤ۔

 ویفس نب یسیع، لضف نب ومیس، االشمع، اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقی :  رافی

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

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 وخد امک رک اھکےن یک رتبیغ

     754    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

  :  راوی

ثَىٔي إٔبَِزا ا٢َ َحسَّ َٗ ثَىٔي أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اهَّللٔ ا٨َِّٟیَشابُورٔیُّ  ًَ ِٔٔؽ ب٩ِٔ  ٌٔیٕس أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ َس صٔی٥ُ ب٩ُِ كَِض٤َاَ٪ 

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ   َِٟ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ اِْلَِسَوزٔ  ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٤ًَِٔع  ٥ََّ٠ إٔ٪َّ أَكَِیَب ٣َا أَل١ََ اٟزَُّج١ُ ٩ًَِ اِْلَ

ِشبٔطٔ  َٛ ََٟسُظ ٩ِ٣ٔ  ِشبٔطٔ َوإٔ٪َّ َو َٛ  ٩ِ٣ٔ 

 رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔

  :  رافی

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

  

 آدمین ںیم اہبشت ےس ےنچب ےس قلعتم ااحدثی رشہفی

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ہفیآدمین ںیم اہبشت ےس ےنچب ےس قلعتم ااحدثی رش

     755    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبسا اًلي ػ٨ٌاني، خاٟس، اب٩ حارث، اب٩ ًو٪، طٌيي، ن٤ٌا٪ ب٩ بظیر :  راوی

 َٗ َِٟحارٔٔث  ث٨ََا َخأْٟس َوصَُو اب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ انٔيُّ  ٌَ ٨ِ ًِلَي اٟؼَّ
ًَِبٔس اِْلَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٔييِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ِوٕ٪  ًَ ث٨ََا اب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ

 ٍُ َواهَّللٔ  َا أَِس٤َ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ ٤َاَ٪ ب٩َِ َبٔظیر ٌِ ُ  ا٨ُّٟ ٌِ ُ  َس٤ٔ ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ َسُظ أََحّسا َش ٌِ َب

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َٗ ِّْن َوإٔ٪َّ بَیَِن َذَٟٔک أ٣ُُوّرا ٣ُِظتَبَٔضإت َوُرب٤ََّا  ا٦َ بَی ََِٟحَ ِّْن َوإٔ٪َّ ا َِٟحََل٢َ بَی و٢ُ إٔ٪َّ ا ُ٘ ٥َ َش

ًَزَّ َوَج١َّ َحََّم حٔ  َٔک ٣ََثَّل إٔ٪َّ اهَّلَل  ُب َل٥ُِٜ فٔي ذَٟ ا٢َ َوَسأََِضٔ َٗ ٦َ َّّم َوإٔ٪َّ بَیَِن َذَٟٔک أ٣ُُوّرا ٣ُِظتَبَٔضّة  زَّ َوَج١َّ ٣َا رَحَّ ًَ َوإٔ٪َّ حََّٔم اهَّللٔ 

ِٟٔحََّم  َُّط ٩ِ٣َ َیزِعَي َحِو٢َ ا ا٢َ إ٧ٔ َٗ ِٟٔحََّم َوُرب٤ََّا  ِٟٔحََّم یُؤطُک أَِ٪ یَُدأَٟم ا ٍُ َحِو٢َ ا َُّط ٩ِ٣َ َیزَِت ٍَ ٓٔیطٔ َوإٔ٪َّ ٩ِ٣َ  َوإ٧ٔ ٔ یُؤطُک أَِ٪ یُزِت

 یَُدأُٟم اٟزِّیَبَة یُؤطُک أَِ٪ یَِحُُسَ 

دمحم نب دبعاالیلع اعنصین، اخدل، انب احرث، انب وعؿ، یبعش، امعنؿ نب ریشب ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ہک  افر ںیم اب آپ یلص اہلل 

ہیلع فآہل فملس ےک دعب یسک صخش یک ابت ںیہن ونسں اگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک الحؽ ےس الھک وہا افر سج ںیم 

 ہبش ںیہن ےہ افر رحاؾ الھک وہا ےہ )ےسیج زان وچری رشاب ونیش فریغہ( افر اؿ دفونں ےک درایمؿ ںیم ضعب اس مسق یسک مسق اک وکیئ

ےک اکؾ ںیہ ہک نج ںیم ہبش ےہ ینعی رحاؾ افر الحؽ دفونں ےک اسھت عاشتہب رےتھک ںیہ )اس ےس رماد اےسی اکؾ ںیہ نج ےک الحؽ 



 

 

مت گووگں ےس اکی اثمؽ ایبؿ رک ا وہں۔ دخافدن دقفس ےن اکی رفش انبیئ ےہ افر افر رحاؾ وہےن ںیم االتخػ ےہ( افر ںیم 

دخافدن دقفس یک رفش رحاؾ اایشء ںیہ اس ںیم دالخ وہےن اک مکح ںیہن ےہ۔ )رماد ہی ےہ ہک دخافدن دقفس ےن رحاؾ افر الحؽ یک 

س ےس ابرہ اجان رہزگ اجزئ ںیہن ےہ( سپ  و صخش دخافدن دحفد افر النئ رقمر رفام دی ںیہ اؿ یہ النئ افر دحفد ںیم رانہ رضفری ےہ ا

دقفس یک اقمئ یک وہیئ رفش ےک ادنر دالخ وہ اجےئ )ینعی دخافدن دقفس یک اقمئ رکدہ دحفد ےس اجتفز رک ےل اگ( ایس رطہقی ےس  و 

اؾ افر اناجزئ اکومں ںیم التبم صخش ہبتشم اکومں ےس ہن ےچب وت رقبی ےہ ہک فہ رحاؾ اکومں ےس یھب ہن ےچب۔ رقبی ےہ ہک فہ صخش رح

وہ اجےئ اگ افر  و صخش وکشمک اکومں ںیم التبم وہ اجےئ اگ وت رقبی ےہ ہک فہ صخش تمہ رکے ینعی  و اکؾ رحاؾ ںیہ اؿ وک یھب 

 رکےن گل اجےئ۔

 دمحم نب دبعاالیلع اعنصین، اخدل، انب احرث، انب وعؿ، یبعش، امعنؿ نب ریشب :  رافی

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

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 آدمین ںیم اہبشت ےس ےنچب ےس قلعتم ااحدثی رشہفی

     756    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ز حرفی، سٔیا٪، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤، ٣٘بری، ابوہزیزہٗاس٥ ب٩ زَکیا ب٩ زی٨ار، ابوزاؤ :  راوی

سٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس یُّ  َِٟحرَفٔ ث٨ََا أَبُو َزاُوَز ا ا٢َ َحسَّ َٗ یَّا ب٩ِٔ زٔی٨َإر  أس٥ُ ب٩ُِ َزََکٔ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٩ًَِ  َحسَّ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ب٩ِٔ 

ا٢َ َر  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  بُرٔیِّ  ِ٘ ٤َ ِٟ ًَلَي ا٨َّٟأض َز٣َاْ٪ ٣َا یَُبالٔي اٟزَُّج١ُ ٩ِ٣ٔ أَی٩َِ ا تٔي 
ِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیأ ًَ َّي اهَّللُ  ُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

ا٦ٕ  ٤َِٟا٢َ ٩ِ٣ٔ َحََل٢ٕ أَِو رَحَ  أََػاَب ا

رکمی یلص اہلل ہیلع  اقمس نب زرکای نب دانیر، اوبداؤد رفحی، ایفسؿ، دمحم نب دبعارلنمح، ربقمی، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ

فآہل فملس ےن اراشد رفامای گووگں رہ اکی اک ا زامہن آےئ اگ ہک سج فتق ہک وکیئ صخش اس ابت یک رپفاہ ںیہن رکے اگ ہک دفتل سک 

 ہگج ےس احلص یک؟ الحؽ ےس ای رحاؾ ےس؟

 رہریہاقمس نب زرکای نب دانیر، اوبداؤد رفحی، ایفسؿ، دمحم نب دبعارلنمح، ربقمی، اوب :  رافی

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

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 آدمین ںیم اہبشت ےس ےنچب ےس قلعتم ااحدثی رشہفی

     757    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 اب٩ ابي ًسی، زاؤز ب٩ ابي ہ٨س، سٌیس ب٩ ابوخیرة، حش٩، ابوہزیزہٗتیبہ،  :  راوی

 ًَ ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَبٔي َخیَِرَة  ٩ًَِ َس ٩ًَِ َزاُوَز ب٩ِٔ أَبٔي ص٨ِٕٔس  ًَسٔٓیٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ا٢َ أَِخبََر٧َا  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  َِٟحَش٩ٔ  ٩ِ ا

َّي ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٥ِ َیأِل٠ُُِط أََػابَطُ ٩ِ٣ٔ ُُ  َٗ َٟ  ٩ِ٤َ َٓ ًَلَي ا٨َّٟأض َز٣َاْ٪ َیأِل٠ُُوَ٪ اٟزِّبَا  تٔي 
ِ ا٢َ َیأ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٔ اهَّللُ   َبارٔظ

ہبیتق، انب ایب دعی، داؤد نب ایب دنہ، دیعس نب اوبریخة، نسح، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

اشد رفامای بج اک ا دفر آےئ اگ ہک گوگ وسد اھکںیئ ےگ افر  و صخش وسد ںیہن اھکےئ اگ وت اس رپ یھب وسد اک ابغر ڑپ اجےئ اگ ینعی وسد ار

 ارگ وخد ںیہن اھکےئ اگ وت اس رپ وسد اک ا ر وت چنہپ یہ اجےئ اگ۔

 رہریہہبیتق، انب ایب دعی، داؤد نب ایب دنہ، دیعس نب اوبریخة، نسح، اوب :  رافی

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

  

 اجترت ےس قلعتم ااحدثی

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 اجترت ےس قلعتم ااحدثی

     758    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلي، وہب ب٩ جزیز، وہ اپ٨ے واٟس سے، یو٧ص، حش٩، ٤ًزو ب٩ ت٠ِب٤ًزو ب٩  :  راوی

 ٩ًَِ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا ٩ًَِ یُو٧َُص  ثَىٔي أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َوصُِب ب٩ُِ َجزٔیز َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ا٢َ أَِخبََر٧َا  َٗ ا٢َ  َٗ ٠َٔب  ِِ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ َت  

٠َیِ  ًَ َّي اهَّللُ  ٥ُ٠ٌِٔ َو َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ِٟ َحاَرةُ َویَِوَضَز ا ُظَو اٟتِّ ِٔ ٤َِٟا٢ُ َویَِٜثَُر َوَت ُظَو ا ِٔ ٔة أَِ٪ َش ًَ ا أن اٟشَّ ٥َ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ أََِشَ ٍَ طٔ َوَس٠َّ َیبٔی

 ٔ ِٟکَات ٔوی٥ٔ ا ٌَ ِٟ َِٟهيِّ ا ََُٓلٕ٪ َوی٠َُِت٤ََص فٔي ا َّي أَِسَتأ٣َِٔز َتأجَز بَىٔي  و٢َ  َا َحً ُ٘ َی َٓ  ٍَ ِٟبَِی ََل یُوَجُس اٟزَُّج١ُ ا َٓ  ُب 

رمعف نب یلع، فبہ نب رجری، فہ اےنپ فادل ےس، ویسن، نسح، رمعف نب بلغت ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ےن رفامای ایقتم یک العامت ںیم ےس ہی ےہ ہک دفتل لیھپ اجےئ یگ افر اس یک زایدیت وہ اجےئ یگ افر اکرفابر ف اجترت لھک اجےئ یگ 

اہجتل اظرہ وہیگ افر اکی آدیم )اسام ؿ( رففتخ رکے اگ رھپ فہ ےہک اگ ہک ںیہن سج فتق کت ہک ںیم الفں  ارج ےس وشمرہ ہن  افر

 رک گوں افر اکی ڑبے ےلحم ںیم التش رک ں ےگ ےنھکل وک نکیل وکیئ ںیہن لم اپےئ اگ۔

 نب بلغت رمعف نب یلع، فبہ نب رجری، فہ اےنپ فادل ےس، ویسن، نسح، رمعف :  رافی

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

  



 

 

  ارجفں وک رخدی ف رففتخ ںیم سک اضہطب رپ لمع رکان ہاےیہ؟

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

  ارجفں وک رخدی ف رففتخ ںیم سک اضہطب رپ لمع رکان ہاےیہ؟

     759    حسیث                               س سو٦ج٠  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلي، یحٌي، طٌبہ، ٗتازة، ابوخ٠ی١، ًبساهَّلل ب٩ حارث، حٜی٥ ب٩ حزا٦ :  راوی

 ٩ًَِ َِٟد٠ٔی١ٔ  ٩ًَِ أَبٔي ا َتاَزةُ  َٗ ثَىٔي  َٗا٢َ َحسَّ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ یَِحٌَي  ًَلٓٔيٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا  َِٟحارٔٔث  ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ا

تَ  ِٔ ٥ِ َش َٟ ِٟدَٔیارٔ ٣َا  أ٪ بٔا ٌَ ِٟبَیِّ ٥َ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٜٔی٥ٔ ب٩ِٔ حٔزَا٦ٕ  ا َوبَی٨ََّا بُورَٔ  فٔي َح َٗ إِٔ٪ َػَس َٓ ا  َٗ ٔ ر

 َٛ َٙ بََز َت٤َا ٣ُٔح َٛ َذبَا َو َٛ ٌٔض٤َٔا َوإِٔ٪  ٌٔض٤َٔابَِی  ُة بَِی

رمعف نب یلع، ییحی، ہبعش، اتقدة، اوبلیلخ، دبعاہلل نب احرث، میکح نب زحاؾ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

اراشد رفامای رففتخ رکےن فاےل افر رخدیےن فاےل دفونں وک ا رایر ےہ ہک سج فتق کت دحیلعہ ہن وہں ارگ فہ چس ابت ںیہک ےگ افر 

 ھچک بیع وہ اس وک لقن رک د ں ےگ وت اؿ ےک رففتخ رکےن ںیم ربتک وہیگ افر  و وھجٹ وبںیل ےگ تمیق ںیم افر بیع وپدیشہ  و

 رک ں ےگ وت اؿ ےک رففتخ رکےن یک ربتک رتصخ وہ اجےئ یگ افر عفن ےک دبہل اصقنؿ وہاگ ۔

 ث، میکح نب زحاؾرمعف نب یلع، ییحی، ہبعش، اتقدة، اوبلیلخ، دبعاہلل نب احر :  رافی

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

  

 وھجیٹ مسق اھک رک اانپ اسامؿ رففتخ رکان

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 وھجیٹ مسق اھک رک اانپ اسامؿ رففتخ رکان

     760    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س، طٌبہ، ًلي ب٩ ٣سر ، ابوزرًة ب٩ ٤ًزو ب٩ جزیز، خطة ب٩ رح، ابوذر :  راوی

ًََة بِ  ٩ًَِ أَبٔي ُزِر ًَلٔيِّ ب٩ِٔ ٣ُِسرٕٔ    ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ ٤ِزٔو بِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَ َطَة ٩ٔ  ٩ًَِ َخَ  ٕ ٩ٔ َجزٔیز

ا٢َ ثَََلثَْة  َا یُک٤ُِّ٠َُض٥ِ اهَّللُ یَ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ًَِ أَبٔي َذٓرٕ  َُِٟحِّ  َِٟیض٥ِٔ َو َا یُزَِّٛیض٥ِٔ ب٩ِٔ ا ٔ َِٟ٘ٔیا٣َٔة َو َا َی٨ُِوزُ إ ِو٦َ ا



 

 

أََصا َرُسو٢ُ  َٓرَقَ ًََذاْب أَٟٔی٥ْ  ُض٥ِ  َٟ ُٙ  َو ِّٔ ٨َ٤ُ ِٟ ٤ُِِٟشب١ُٔ إَٔزاَرُظ َوا ا٢َ ا َٗ وا  ا٢َ أَبُو َذٓرٕ َخابُوا َوَخُٔسُ َٗ  ٥َ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  اهَّللٔ َػل

ًََلائَطُ  ٨٤ََِّٟاُ٪  ِٟکَاذٔٔب َوا ٕٔ ا َِٟح٠ٔ َتُط بٔا ٌَ  ٔس٠ِ

 نب رح

 

ة

 

 نب رمعف نب رجری، رخس

 

، اوبذر ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع دمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، یلع نب دمرک، اوبزرعة

فآہل فملس ےن اراشد رفامای نیت وصخشں ےس دخافدن دقفس ایقتم ےک رفز الکؾ ںیہن رفامےئ اگ افر ہن یہ اؿ یک اجبن دےھکی اگ افر ہن 

فآہل فملس ےن اس آتی رکہمی یک  اؿ وک اپک رکے اگ )ینعی انگوہں ےس( افر اؿ وک فیلکت دہ ذعاب وہاگ ۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

التفت رفامیئ بج رضحت اوبذر ےن ایبؿ رفامای ہک فہ گوگ رخاب افر ربابد وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اکی اانپ ہہت 

رک ےک ااسحؿ التجےن دنب اکٹلےن فاال ةکت افر رغفر یک فہج ےس افر دفرسے اانپ اسامؿ وھجیٹ مسق اھک رک رففتخ رکےن فاال افر ااسحؿ 

 فاال )فاحض رےہ ہک ہی امتؾ انگہ انگہ ریبکہ ںیہ(۔

 نب رح، اوبذر :  رافی

 

ة

 

 نب رمعف نب رجری، رخس

 

 دمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، یلع نب دمرک، اوبزرعة

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

  

 دی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾرخ :   ابب

 وھجیٹ مسق اھک رک اانپ اسامؿ رففتخ رکان

     761    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ ًلي، یحٌي، سٔیا٪، ، س٠امی٪، ا ا٤ًع، س٠امی٪ ب٩ ٣شہز، خطة ب٩ رح، ابوذر :  راوی

ا٢َ َحسَّ  َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا   ٕ َ٪ ب٩ِٔ ٣ُِشضٔز ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ٤ًَُِع  ُ٪ اِْلَ ثَىٔي ُس٠َامِیَ ا٢َ َحسَّ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا یَِحٌَي 

ا٢َ ثَََلثَْة  َا ی٨َُِوزُ اهَّللُ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ًَِ أَبٔي َذٓرٕ  َُِٟحِّ  َطَة ب٩ِٔ ا َِٟیض٥ِٔ َخَ ٔ َُٟض٥ِ   إ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ َو َا یُزَِّٛیض٥ِٔ َو یَِو٦َ ا

َتُط بٔاِلَٜٔذٔب  ٌَ ُٙ ٔس٠ِ ِّٔ ٨َ٤ُِٟ ٤ُِِٟشب١ُٔ إَٔزاَرُظ َوا ٔلي َطِیّئا إ ٔاَّ ٨٣ََّطُ َوا ٌِ َّٟٔذی  َا شُ  ًََذاْب أَٟٔی٥ْ ا

 نب رح، اوبذر ےس رفاتی

 

ة

 

ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل  رمع نب یلع، ییحی، ایفسؿ، ، امیلسؿ، االشمع، امیلسؿ نب رہسم، رخس

فملس ےن اراشد رفامای نیت وصخشں یک اجبن دخافدن دقفس ںیہن دےھکی اگ ایقتم ےک رفز افر ہن یہ اؿ وک اپک رکے اگ افر اؿ وک 

دفرسے فہ صخش دردانک ذعاب ےہ اکی وت فہ  و ہک ھچک ںیہن داتی نکیل ااسحؿ راتھک ےہ ینعی بج ھچک داتی ےہ وت ااسحؿ التج ا ےہ۔ 

 و ہک ونخٹں ےک ےچین ہہت دنب اکٹل ا ےہ افر رسیتے فہ صخش  و ہک وھجٹ وبؽ رک اانپ اسامؿ رففتخ رک ا ےہ )ہی امتؾ انگہ ریبکہ انگہ 

 ںیہ(۔

 نب رح، اوبذر :  رافی

 

ة

 

 رمع نب یلع، ییحی، ایفسؿ، ، امیلسؿ، االشمع، امیلسؿ نب رہسم، رخس

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



 

 

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 وھجیٹ مسق اھک رک اانپ اسامؿ رففتخ رکان

     762    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٌبس ب٩ ٌٛب ب٩ ٣اٟک، ابوٗتازة انؼاری٫ارو٪ ب٩ ًبساهَّلل، ابواسا٣ہ، وٟیس شٌىي اب٩ ٛثیر، ٣ :  راوی

 ٕ ثٔیر َٛ ىٔي اب٩َِ  ٌِ َِٟؤٟیُس َش ا٢َ أَِخبََرنٔي ا َٗ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اهَّللٔ  ٔب ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَِخبََرنٔي َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ٌِ َٛ َبٔس ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ ٣َ

ٍَ َرُس  َُّط َس٤ٔ َتاَزَة اِْلَِنَؼارٔیِّ أ٧َ َٗ ُٙ ث٥َُّ ٩ًَِ أَبٔي  ِّٔ َُّط ی٨َُ إ٧ٔ َٓ  ٍٔ ِٟبَِی ٕٔ فٔي ا ٔ َِٟح٠ ثَِرَة ا َٛ ٥ِ َو ُٛ و٢ُ إٔیَّا ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َش ًَ َّي اهَّللُ   و٢َ اهَّللٔ َػل

 ُٙ  َی٤َِح

اھرفؿ نب دبع اہلل، اوبااسہم، ف دی ینعی انب ریثک، دبعم نب بعک نب امکل، اوباتقدة ااصنری ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن روسؽ رکمی 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک مت گوگ )رخدی ف رففتخ ںیم( تہب )ینعی ابلکل( مسق یلص

اھکےن ےس وچب ویکہکن ےلہپ مسق ےس امؽ رففتخ وہ ا ےہ رھپ امؽ یک ربتک متخ وہ اجیت ےہ افر سج فتق گووگں وک ملع وہ اج ا ےہ ہک ہی 

  مسق اھک ا ےہ وت اس یک مسق اک یھب اابتعر ںیہن وہ ا۔صخش رہ اکی ابت ںیم

 اھرفؿ نب دبعاہلل، اوبااسہم، ف دی ینعی انب ریثک، دبعم نب بعک نب امکل، اوباتقدة ااصنری :  رافی

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

  

 ےک اسملئ ف ااکحؾ رخدی ف رففتخ :   ابب

 وھجیٹ مسق اھک رک اانپ اسامؿ رففتخ رکان

     763    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ رسح، اب٩ و٫ب، یو٧ص، اب٩ ط٬اب، سٌیس ب٩ ٣شیب، ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ َحسَّ  َٗ حٔ  ِ ٤ِزٔو ب٩ِٔ اُٟسَّ ًَ ٩ًَِ أَبٔي أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ٤َُِٟشیَّٔب  ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ یُو٧َُص  ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب 

َِٜشٔب  ْة ٠ِٟٔ َ٘ ةٔ ٤ِ٣ََح ٌَ ٠ِ ْة ٠ٟٔشِّ َ٘ َٔ ٨ِ٣َ ُٕ ٔ َِٟح٠ ا٢َ ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل  صَُزیَِزَة 

هااب، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبھ، ویسن، انب 

 

ش

 (فملس ےن اراشد رفامای مسق ےس امؽ وت رففتخ وہ اج ا ےہ نکیل آدمین ٹم اجیت ےہ )ینعی ربتک متخ وہ اجیت ےہ

هااب، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ :  رافی

 

ش

 ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبھ، ویسن، انب 

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

  



 

 

 دوھہک دفر رکےن ےک فاےطس مسق اھکےن ےس قلعتم

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 دوھہک دفر رکےن ےک فاےطس مسق اھکےن ےس قلعتم

     764    یثحس                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، ا ا٤ًع، ابوػاٟح، ابوہزیزہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔي َػأٟٕح  ٤ًَِٔع  ٩ًَِ اِْلَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َجزٔیْز  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِخبََر٧َا إِٔسَح َّي اهَّللُ  ٩ِ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل

ا٢َ  َٗ ًَ َُٟض٥ِ  َِٟ٘ٔیا٣َٔة َو َا یُزَِّٛیض٥ِٔ َو َِٟیض٥ِٔ یَِو٦َ ا ٔ زَّ َوَج١َّ َو َا َی٨ُِوزُ إ ًَ ١ٔ ٣َإئ ثَََلثَْة  َا یُک٤ُِّ٠َُض٥ِ اهَّللُ  ـِ َٓ ًَلَي  َذاْب أَٟٔی٥ْ َرُج١ْ 

 ًِ ٍَ إ٣َٔا٣ّا ُٟٔس٧َِیا إِٔ٪ أَ بٔی١ٔ ٨ِ٣ُٔط َوَرُج١ْ بَاَی ٍُ اب٩َِ اٟشَّ ٙٔ ی٨َ٤َِ ی ٔ َُٟط َوَرُج١ْ بٔاٟرطَّ  ٕٔ ٥ِ َی َٟ ٔلطٔ  ٌِ ٥َِٟ ُش َٟطُ َوإِٔ٪  ي 
َّ َلاُظ ٣َا یُزٔیُس َوف

ُط اِْلَخُ  َٗ ََٓؼسَّ َذا  َٛ َذا َو َٛ ًِٔلَي بَٔضا 
ُ ِس أ َ٘ َٟ َٟطُ بٔاهَّللٔ   َٕ َح٠َ َٓ ِصٔ  ٌَ ِٟ َس ا ٌِ ٕة َب ٌَ ًَلَي ٔس٠ِ  َساَو٦َ َرُجَّل 

 رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای نیت ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، االشمع، اوباصحل، اوبرہریہ ےس

وصخشں ےس دخافدن دقفس الکؾ ںیہن رفامےئ اگ ینعی ایقتم ےک دؿ دخافدن اعتیل ہن وت اؿ ےس وگتفگ رفامےئ اگ افر ہن یہ اؿ یک اجبن 

ہک سج ےک اپس رضفرت ےس زایدہ اپین راہتس  رظن )رتمح( ےس دےھکی اگ افر اؿ ےک فاےطس دردانک ذعاب ےہ۔ اکی وت فہ صخش

ںیم )ینعی رفس ںیم( وم ود ےہ افر فہ صخش اسمرف وک اپین دےنی ےس عنم رکے افر دفرسے فہ صخش  و ہک یسک اامؾ ےس تعیب رکے 

فہ آدیم  و  داین داری ےک ےیل ارگ فہ اس وک داین دے دے وت فہ صخش تعیب لمکم رکے افر ارگ ہن دے وت وپری ہن رکے افر رسیتے

ہک رصع ےک دعب یسک صخش ےس اھبؤ رکے رھپ فہ ینعی )رففتخ رکےن فاال( ہی ےہک ہک ہی زیچ اس دقر تمیق ںیم رخدیی یئگ ےہ افر اس 

رپ فہ صخش مسق اھکےئ افر دفرسا صخش اس ابت وک چس ت ےھج نکیل درتقیقح اس صخش ےن اس دقر تمیق ادا ںیہن یک یھت ہکلب رخدیےن 

 زایدہ تمیق ےنیل یک فہج ےس ہہک دای اھت۔ فاےل صخش ےس

 ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، االشمع، اوباصحل، اوبرہریہ :  رافی

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

  

  و صخش رففتخ رکےن ںیم یچس مسق اھکےئ وت اس وک دصہق دانی

 رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ رخدی ف :   ابب



 

 

  و صخش رففتخ رکےن ںیم یچس مسق اھکےئ وت اس وک دصہق دانی

     765    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٗسا٣ة، جزیز، ٨٣ؼور، ابووائ١، ٗیص ب٩ ابوَغزة :  راوی

 ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ َجزٔیز َُٗسا٣ََة  ُس ب٩ُِ  َٚ أَِخبََرنٔي ٣َُح٤َّ ٍُ اِْلَِوَسا ٤َِٟٔسی٨َةٔ ٧َبٔی ٨َّا بٔا ُٛ ا٢َ  َٗ َزَة  ِیٔص ب٩ِٔ أَبٔي ََغَ َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔي َوائ١ٕٔ  ٨ِ٣َُؼوٕر 

َّي اهَّللُ َِٟی٨َا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٔ َد إ َََٓخَ ی٨َا ا٨َّٟاُض  َة َوشَُش٤ِّ ٤َارٔسَ َُٔش٨َا اٟشَّ َٓ  َو٧َبَِتاًَُضا َونَُشَّمِّ أَِن  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ا٧َا بٔاِس٥ٕ صَُو ًَ َش٤َّ

 ُٕ َِٟح٠ٔ ٥ُِٜ ا ٌَ َُّط َشِظَضُس بَِی حَّارٔ إ٧ٔ رَشَ اٟتُّ ٌِ ا٢َ یَا ٣َ َ٘ َٓ َُٔش٨َا  ِی٨َا بٔطٔ أَِن َّٟٔذی َس٤َّ ٨ََٟا ٩ِ٣ٔ ا ةٔ َخیِْر  َٗ َس َُٓظوبُوُظ بٔاٟؼَّ ُو  ِِ  َوا٠َّٟ

، رجری، وصنمر، اوبفالئ، سیق نب اوبرغزة ےس رفاتی ےہ ہک مہ 

 

گوگ دمہنی ونمرہ ےک ابزارفں ںیم امؽ رففتخ رکےت دمحم نب دقامة

ےھت افر مہ گوگ اانپ انؾ افر گوگ امہرا انؾ اسمسر رےتھک ےھت )ینعی گوگ مہ وک دالؽ ےتہک ےھت( انچہچن اکی رمہبت روسؽ رکمی یلص اہلل 

ؾ ہک مہ ےن راھک اھت ینعی آپ یلص اہلل ہیلع ہیلع فآہل فملس مہ گووگں ےک اپس رشتفی الےئ افر امہرا انؾ اس ےس دمعہ وجتزی رفامای  و ان

فآہل فملس ےن امہرا انؾ اجتر وجتزی ای افر اراشد رفامای اے  ارجفں یک امجتع! مت گووگں ےک رففتخ رکےن ںیم مسق آیت ےہ افر ےب 

س وک دصہق ےک اسھت اشلم رک دف وہدہ افر وغل ابںیت یھب آیت ںیہ )ینعی مت گوگ اکرفابر ںیم وضفؽ افر وہیبدہ وگتفگ رکےت وہ( وت مت ا

 )ینعی افکرہ ےک وطر رپ ھچک دصہق ریخات دے دای رکف(۔

، رجری، وصنمر، اوبفالئ، سیق نب اوبرغزة :  رافی

 

 دمحم نب دقامة

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

  

 ےن فاال صخش دحیلعہ ہن وہ اجںیئ وت اؿ وک ا رایر احلص ےہسج فتق کت رخدیےن افر رففتخ رک

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 سج فتق کت رخدیےن افر رففتخ رکےن فاال صخش دحیلعہ ہن وہ اجںیئ وت اؿ وک ا رایر احلص ےہ

     766    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 خاٟس، سٌیس، اب٩ ابورعوبة، ٗتازة، ػاٟح ابوخ٠ی١، ًبساهَّلل ب٩ حارث، حٜی٥ ب٩ حزا٦ ابواطٌث، :  راوی

٩ًَِ َػأٟٕح  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ وبََة  ٌٔیْس َوصَُو اب٩ُِ أَبٔي رَعُ ث٨ََا َس
ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ َخأٟٕس  ٔث  ٌَ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا أَبُو اِْلَِط  ٩ًَِ َِٟد٠ٔی١ٔ  أَبٔي ا

َِٟحارٔٔث  ٥َِٟ شَ ا ِٟدَٔیارٔ ٣َا  أ٪ بٔا ٌَ ِٟبَیِّ ا٢َ ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ٜٔی٥ٔ ب٩ِٔ حٔزَا٦ٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل إِٔ٪ بَی٨ََّا ٩ًَِ َح َٓ ا  َٗ ٔ تَر ِٔ

ٌٔض٤َٔا ُة بَِی َٛ َٙ بََز َت٤َا ٣ُٔح َٛ َذبَا َو َٛ ٌٔض٤َٔا َوإِٔ٪  َُٟض٤َا فٔي بَِی ا بُورَٔ   َٗ  َوَػَس



 

 

، اتقدة، اصحل اوبلیلخ، دبعاہلل نب احرث، میکح نب زحاؾ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اوباثعش، 

 

ة
ب 
اخدل، دیعس، انب اوبرعف

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اسامؿ رففتخ رک ےن فاال افر رخدیےن فاال دفونں وک ا رایر ےہ ہک سج فتق کت فہ اگل ہن وہں 

فہ چس ابت وبںیل ےگ وت اؿ ےک رففتخ رکےن ںیم ریخف ربتک وہیگ افر ارگ وھجٹ وبںیل ےگ افر  ارگ فہ بیع وک اظرہ رک د ں افر

 )بیع( اپھچںیئ ےگ وت اؿ ےک رففتخ رکےن یک ریخف ربتک رتصخ وہ اجےئ یگ۔

، اتقدة، اصحل اوبلیلخ، دبعاہلل نب احرث، میکح نب زحاؾ :  رافی

 

ة
ب 
 اوباثعش، اخدل، دیعس، انب اوبرعف

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

  

 انعف یک رفاتی ںیم اافلظ دحثی ںیم رافویں اک االتخػ

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 انعف یک رفاتی ںیم اافلظ دحثی ںیم رافویں اک االتخػ

     767    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ و حارث ب٩ ٣شٜین، اب٩ ٗاس٥، ٣اٟک، ٧آٍ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ ابِ  َٟطُ  ُى  ِٔ ٍُ َوا٠َّٟ ٠َِیطٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔیٕن ِٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة َوا ثَىٔي ٣َ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ أْٟک ٩ٔ ا

أ٪  ٌَ ٔ ٤ُِٟتََباش ا٢َ ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ًَلَي ٩ًَِ ٧َآ ِٟدَٔیارٔ  ل١ُُّ َواحٕٔس ٨ِ٣ُٔض٤َا بٔا

ِٟدَٔیارٔ  ٍَ ا ا إ ٔاَّ بَِی َٗ ٔ تَر ِٔ ٥َِٟ َش  َػاحٔبٔطٔ ٣َا 

، انب اقمس، امکل، انعف، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم

اراشد رفامای رخدیےن فاےل افر رففتخ رکےن فاےل دفونں وک ا رایر احلص ےہ تمیق فاسپ ےنیل اک افر اس امؿ فاسپ دے دےنی اک۔ 

اگل ہن وہں نکیل سج عیب ںیم ا رایر یک رشط الزؾ رکیل یئگ ےہ ینعی اسامؿ یک اس رطہقی ےس ارگ اصقنؿ اک ملع وہ سج فتق کت دفونں 

 فایسپ اک ارقار رک ایل ایگ وہ وت اگل وہےن ےک دعب یھب ا رایر احلص ےہ۔

 دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، انعف، دبعاہلل نب رمع :  رافی

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

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 انعف یک رفاتی ںیم اافلظ دحثی ںیم رافویں اک االتخػ

     768    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٤ًزو ب٩ ًلي، یحٌي، ًبیساهَّلل، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُس أَِخبَرَ   ٍْ ٔ ثَىٔي ٧َآ ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ  ث٨ََا یَِحٌَي  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٠َِیطٔ ٧َا  ًَ َّي اهَّللُ  و٢َ اهَّللٔ َػل

ا أَِو یَُٜوَ٪ خَٔیاّرا َٗ ٔ تَر ِٔ ٥ِ َش َٟ ِٟدَٔیارٔ ٣َا  أ٪ بٔا ٌَ ِٟبَیِّ ا٢َ ا َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

یلع، ییحی، دیبع اہلل، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رففتخ رک ےن فاال رمعف نب 

 افر رخدیار دفونں وک ا رایر احلص ےہ سج فتق کت دحیلعہ ہن وہں ای ا رایر یک رشط وہ۔

 رمعف نب یلع، ییحی، دیبعاہلل، انعف، انب رمع :  رافی

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

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 انعف یک رفاتی ںیم اافلظ دحثی ںیم رافویں اک االتخػ

     769    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 َحز ب٩ وؿاح، اس٤اًی١، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز٣ح٤س ب٩ ٣زوزی، ٣ :  راوی

 ًَ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٌٔی١َ  ٩ًَِ إِٔس٤َ اُح  َِٟوؿَّ ْز ب٩ُُ ا ث٨ََا ٣َُِحٔ ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َِٟزَِوزٔیُّ  ًَلٓٔيٕ ا ُس ب٩ُِ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ِ اب٩ِٔ ٤ًََُز 

ا٪ٔ  ٌَ ٔ ٤ُِٟتََباش ٥َ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ خَٔیإر  َػل  ٍُ ِٟبَِی إِٔ٪ لَاَ٪ ا َٓ ٩ًَِ خَٔیإر  ٍُ لَاَ٪  ِٟبَِی ا إ ٔاَّ أَِ٪ یَُٜوَ٪ ا َٗ ٔ تَر ِٔ ٥ِ َش َٟ ِٟدَٔیارٔ ٣َا  بٔا

 ٍُ ِٟبَِی ِس َوَجَب ا َ٘ َٓ 

 ےن فاےل دمحم نب رمفزی، رحمز نب فاضح، اامسلیع، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رففتخ رک

افر رخدیار دفونں وک ا رایر احلص ےہ سج فتق کت اگل ہن وہں نکیل سج فتق عیب ںیم ا رایر یک رشط وہ وت عیب لمکم وہ اجیت ےہ 

 نکیل )خسف اک( ا رایر احلص راتہ ےہ۔

 دمحم نب رمفزی، رحمز نب فاضح، اامسلیع، انعف، انب رمع :  رافی

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

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 انعف یک رفاتی ںیم اافلظ دحثی ںیم رافویں اک االتخػ

     770    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ ساب٘ہ حسیث ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی



 

 

 ًَ اأَِخبََر٧َا  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍْ ٔ ًَلَيَّ ٧َآ ا٢َ أ٣َِلَي  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ َّي لٔيُّ ب٩ُِ ٣َِی٤ُوٕ٪  ٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

ِٟدَٔیارٔ ٩ِ٣ٔ بَیِ  َٓک١ُُّ َواحٕٔس ٨ِ٣ُٔض٤َا بٔا أ٪  ٌَ ِٟبَیِّ ٍَ ا ٥َ إَٔذا َتَبایَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ إِٔ٪ اهَّللُ  َٓ ٩ًَِ خَٔیإر  ُض٤َا  ٌُ ا أَِو یَُٜوَ٪ بَِی َٗ ٔ تَر ِٔ ٥ِ َش َٟ ٌٔطٔ ٣َا 

 ٍُ ِٟبَِی ِس َوَجَب ا َ٘ َٓ ٩ًَِ خَٔیإر   لَاَ٪ 

 رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔

 رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

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

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 انعف یک رفاتی ںیم اافلظ دحثی ںیم رافویں اک االتخػ

     771    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ ساب٘ہ حسیث ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

بِ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  َّي أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَیُّوَب  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ُس اِْلَ

و٢َ أََحُسص٤َُا ِْٟٔلَخٔ اِختَرِ  ُ٘ ا أَِو َش َٗ ٔ تَر ِٔ ٥ِ َش َٟ ِٟدَٔیارٔ ٣َا  أ٪ بٔا ٌَ ِٟبَیِّ ا٢َ ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   اهَّللُ 

 ےک اطمقب ےہ۔رتہمج اسہقب دحثی 

 رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

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

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 انعف یک رفاتی ںیم اافلظ دحثی ںیم رافویں اک االتخػ

     772    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ ساب٘ہ حسیث ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا أَیُّوُب  َٗ َة  ث٨ََا اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٠ًََِیطٔ أَِخبََر٧َا زٔیَازُ ب٩ُِ أَیُّوَب  َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ

و٢َ أََحُسص٤َُ َوَس٠َّ  ُ٘ ٍْ أَِو َش ٔ ا٢َ ٧َآ َٗ ٍَ خَٔیإر َوُرب٤ََّا  ا أَِو یَُٜوَ٪ بَِی َٗ ٔ تَر ِٔ َّي َش ِٟدَٔیارٔ َحً أ٪ بٔا ٌَ ِٟبَیِّ  ا ِْٟٔلَخٔ اِختَرِ ٥َ ا

 رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔

 رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

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



 

 

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 انعف یک رفاتی ںیم اافلظ دحثی ںیم رافویں اک االتخػ

     773    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

ا َٗ ُٗتَِیَبُة  ِٟبَیِّ أَِخبََر٧َا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ِٟدَٔیارٔ ٢َ َحسَّ أ٪ بٔا ٌَ

و٢َ أََحُسص٤َُا ِْٟٔلَخٔ اِختَ  ُ٘ ٍْ أَِو َش ٔ ا٢َ ٧َآ َٗ ٍَ خَٔیإر َوُرب٤ََّا  ا أَِو یَُٜوَ٪ بَِی َٗ ٔ تَر ِٔ َّي َش  رِ َحً

ہبیتق، ثیل، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رففتخ رک ےن فاال افر رخدیار دفونں 

وک ا رایر ےہ سج فتق کت دحیلعہ ہن وہں ای عیب ںیم ا رایر یک رشط ےہ اکی دفرسے ےس ےہک وت ا رایر رک ےل۔ )بلطم ہی ےہ ہک 

 ر یک رشط رک ےل افر دفرسا اس وک وظنمر افر وبقؽ رک ےل(۔اےنپ فاےطس ا رای

 ہبیتق، ثیل، انعف، انب رمع :  رافی

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

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 اک االتخػ انعف یک رفاتی ںیم اافلظ دحثی ںیم رافویں

     774    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

٠َِیطٔ  ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ا٢َ إَٔذا تَ  أَِخبََر٧َا  َٗ  ٥َ ٍَ اٟزَُّجََلٔ٪ َوَس٠َّ َباَی

ا أَِو  ٌّ ا َولَا٧َا َج٤ٔی َٗ ٥َِٟ َیَترَفَّ ی ٣َا  ا٢َ ٣َزَّّة أُِخَ َٗ ا َو َٗ ٔ تَر ِٔ ي َش
َّ ِٟدَٔیارٔ َحً إِٔ٪ َخیَّرَ َٓک١ُُّ َواحٕٔس ٨ِ٣ُٔض٤َا بٔا َٓ َِّر أََحُسص٤َُا اِْلَخَ   یَُدی

ِس َوَجَب  َ٘ َٓ َٔک  ًَلَي ذَٟ ا  ٌَ َٓتََباَش ِس َوَجَب أََحُسص٤َُا اِْلَخَ  َ٘ َٓ  ٍَ ِٟبَِی ٥َِٟ َیتِرُِ  َواحْٔس ٨ِ٣ُٔض٤َا ا ا َو ٌَ َس أَِ٪ َتَباَش ٌِ ا َب َٗ َٓإِٔ٪ َترَفَّ  ٍُ ِٟبَِی ا

 ٍُ ِٟبَِی  ا

ہبیتق، ثیل، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج فتق دف صخش اعمہلم رک ں 

اک وت اؿ ںیم ےس رہ اکی صخش وک ا رایر احلص ےہ سج فتق کت دحیلعہ ہن وہں افر اسھت رںیہ ای رہ اکی  اسامؿ ےک رففتخ رک ےن

دفرسے صخش وک ا رایر دے دے سپ ارگ ا رایر دے دے وت عیب اس رشط رپ وہیگ افر عیب لمکم وہ اجےئ یگ )اہتبل ا رایر ابیق رےہ اگ 

 افر یسک صخش ےن عیب ےک اعمہلم وک متخ ںیہن ای وت عیب الزؾ افر انذف وہیگ(۔رشط یک فہج ےس( ارگ عیب رکےن ےک دعب اگل وہےئ 



 

 

 ہبیتق، ثیل، انعف، انب رمع :  رافی

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

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ظ دحثی ںیم رافویں اک االتخػانعف یک رفاتی ںیم اافل

     775    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلي، ًبساٟوہاب، یحٌي ب٩ سٌیس، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

ٌٔیٕس شَ  ُ  یَِحٌَي ب٩َِ َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َِٟوصَّأب  ًَِبُس ا ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَِخبََر٧َا  ُث  ا یَُحسِّ ٌّ ٔ ُ  ٧َآ ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘

 ٔ تَر ِٔ ٥َِٟ َش ٌٔض٤َٔا ٣َا  ِٟدَٔیارٔ فٔي بَِی یِٔن بٔا ٌَ ٔ ٤ُِٟتََباش ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ ا َّي اهَّللُ  ا٢َ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َٗ ٍُ خَٔیاّرا  ِٟبَِی ا إ ٔاَّ أَِ٪ یَُٜوَ٪ ا َٗ

ِبُس اهَّللٔ ًَ َٓکَاَ٪   ٍْ ٔ َٚ َػاحَٔبطُ ٧َآ اَر َٓ حٔبُُط  ٌِ   إَٔذا اِطتََری َطِیّئا شُ

رمعف نب یلع، دبعاگواہب، ییحی نب دیعس، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رففتخ 

رگم ہی ہک عیب ابایخلر وہ )ینعی اس ںیم رشط وہ ا رایر رک ےن فاال افر رخدیار دفونں وک ا رایر ےہ اینپ عیب ںیم سج فتق کت دحیلعہ ہن وہں 

ےک اامعتسؽ یک وت اگل وہےن ےک دعب یہی ا رایر رےہ اگ( رضحت انعف ےن لقن رفامای رضحت دبعاہلل سج فتق وکیئ زیچ اس مسق یک 

 (رخدیےت  و اؿ وک دنسپ وہیت وت اےنپ اسیھت ےس اگل وہ اجےت )رخدیےن ےک دعب  اہک فہ خسف ہن رک ےکس

 رمعف نب یلع، دبعاگواہب، ییحی نب دیعس، انعف، انب رمع :  رافی

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

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 انعف یک رفاتی ںیم اافلظ دحثی ںیم رافویں اک االتخػ

     776    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلي ب٩ ححز، ہظی٥، یحٌي ب٩ سٌیس، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍْ ٔ ث٨ََا ٧َآ ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس ث٨ََا صَُظِی٥ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَلٔيُّ ب٩ُِ حُِحز ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ أَِخبََر٧َا  َٗ ا٢َ  َٗ َّي   َػل

ِٟدَٔیارٔ  ٍَ ا ا إ ٔاَّ بَِی َٗ َّي یََترَفَّ ٍَ بَِی٨َُض٤َا َحً أ٪  َا بَِی ٌَ ٔ ٤ُِٟتََباش ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا  اهَّللُ 

یلع نب رجح، میشہ، ییحی نب دیعس، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رففتخ رک ےن 

ار ےک درایمؿ عیب لمکم ںیہن وہیت سج فتق کت فہ دحیلعہ ہن وہں نکیل عیب ابایخلر )فہ لمکم وہ اجیت ےہ نکیل ا رایر ابیق فاےل افر رخدی



 

 

 (راتہ ےہ

 یلع نب رجح، میشہ، ییحی نب دیعس، انعف، انب رمع :  رافی

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

  

 زری رظن دحثی رشفی ےک اافلظ ںیم رضحت دبعاہلل نب دانیر ےس قلعتم رافویں اک االتخػ

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 زری رظن دحثی رشفی ےک اافلظ ںیم رضحت دبعاہلل نب دانیر ےس قلعتم رافویں اک االتخػ

     777    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلي ب٩ ححز، اس٤اًی١، ًبساهَّلل ب٩ زی٨ار، اب٩ ٤ًز :  راوی

ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر   ٩ًَِ ٌٔی١َ  ٩ًَِ إِٔس٤َ  ٕ ًَلٔيُّ ب٩ُِ حُِحز ٥َ ل١ُُّ أَِخبََر٧َا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ   َػل

 ٍَ یِٔن  َا بَِی ٌَ ِٟدَٔیارٔ  بَیِّ ٍَ ا ا إ ٔاَّ بَِی َٗ َّي یََترَفَّ  بَِی٨َُض٤َا َحً

یلع نب رجح، اامسلیع، دبعاہلل نب دانیر، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رففتخ رک ےن 

 عیب ابایخلر )فہ لمکم وہ اجیت ےہ نکیل خسف رکےن فاےل افر رخدیار ےک درایمؿ عیب لمکم ںیہن وہیت سج فتق کت فہ دحیلعہ ہن وہں نکیل

 (اک ا رایر ابیق راتہ ےہ۔

 یلع نب رجح، اامسلیع، دبعاہلل نب دانیر، انب رمع :  رافی

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

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 زری رظن دحثی رشفی ےک اافلظ ںیم رضحت دبعاہلل نب دانیر ےس قلعتم رافویں اک االتخػ

     778    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ا ٩ًَِ ا٠َِّٟیٔث  ِیٕب  ٌَ ٩ًَِ ُط  ٥َٜٔ َِٟح ِبٔس ا ًَ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ُس ب٩ُِ  ِبٔس اهَّللٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَ  ٩ًَِ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ًَ  ٩ًَِ َِٟضازٔ 

ٍَ بَِی٨َُض٤َ  ََل بَِی َٓ یِٔن  ٌَ و٢ُ ل١ُُّ بَیِّ ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َش َّي اهَّللُ  ٍَ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َّطُ َس٤ٔ ِٟدَٔیارٔب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ ٍَ ا ا إ ٔاَّ بَِی َٗ َّي یََترَفَّ  ا َحً

 قب ےہ۔رتہمج اسہقب دحثی ےک اطم

  :  رافی



 

 

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

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 زری رظن دحثی رشفی ےک اافلظ ںیم رضحت دبعاہلل نب دانیر ےس قلعتم رافویں اک االتخػ

     779    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  :  راوی

٤ًَِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر   ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ٣َِد٠َْس  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  َِٟح٤ٔیٔس ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ِبُس ا ًَ ا٢َ أَِخبََر٧َا  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز 

 ٌَ ٥َ ل١ُُّ بَیِّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ِٟدَٔیارٔ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٍَ ا ا إ ٔاَّ بَِی َٗ َّي َیَترَفَّ ٍَ بَِی٨َُض٤َا َحً  یِٔن  َا بَِی

 رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔

  :  رافی

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

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

  ےک اافلظ ںیم رضحت دبعاہلل نب دانیر ےس قلعتم رافویں اک االتخػزری رظن دحثی رشفی

     780    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ َیز ث٨ََا أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ بََِکٕ  ث٨ََا إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ َ٪ ب٩ِٔ َزاُوَز  ٍُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا اٟزَّبٔی  ٩ًَِ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ یَس ب٩ِٔ 

یِٔن  َا بَیِ  ٌَ و٢ُ ل١ُُّ بَیِّ ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َش َّي اهَّللُ  ٍَ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َّطُ َس٤ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ ٍَ زٔی٨َإر  ا إ ٔاَّ بَِی َٗ َّي یََترَفَّ ٍَ بَِی٨َُض٤َا َحً

ِٟدَٔیارٔ   ا

 اطمقب ےہ۔رتہمج اسہقب دحثی ےک 

  :  رافی

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

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 زری رظن دحثی رشفی ےک اافلظ ںیم رضحت دبعاہلل نب دانیر ےس قلعتم رافویں اک االتخػ

     781    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  :  راوی



 

 

ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ زٔی٨َ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ٔ ب٩ِٔ أََسٕس  ٩ًَِ بَِضز ٤ًَِزُو ب٩ُِ َیزٔیَس  ا٢َ َرُسو٢ُ أَِخبََر٧َا  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  إر 

٥َ ل١ُُّ بَ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ِٟدَٔیارٔ اهَّللٔ َػل ٍَ ا ا إ ٔاَّ بَِی َٗ َّي یََترَفَّ ٍَ بَِی٨َُض٤َا َحً ََل بَِی َٓ یِٔن  ٌَ  یِّ

 رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔

  :  رافی

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

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ثی رشفی ےک اافلظ ںیم رضحت دبعاہلل نب دانیر ےس قلعتم رافویں اک االتخػزری رظن دح

     782    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، سٔیا٪، ًبساهَّلل ب٩ زی٨ار، اب٩ ٤ًز :  راوی

 ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ا٢َ أَِخبََر٧َا  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر 

٩ًَِ خَٔیارٕ  ُض٤َا  ٌُ ا أَِو یَُٜوَ٪ بَِی َٗ ٥ِ یََترَفَّ َٟ ِٟدَٔیارٔ ٣َا  أ٪ بٔا ٌَ ِٟبَیِّ  ا

ؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ابعئ افر ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ، دبعاہلل نب دانیر، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روس

 رخدیار دفونں وک ا رایر ےہ سج فتق کت دحیلعہ ہن وہں ای اؿ یک عیب ابایخلر ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ، دبعاہلل نب دانیر، انب رمع :  رافی

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

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 زری رظن دحثی رشفی ےک اافلظ ںیم رضحت دبعاہلل نب دانیر ےس قلعتم رافویں اک االتخػ

     783    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، حش٩، س٤زة٤ًزو ب٩ ًلي، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، وہ اپ٨ے واٟس سے، ٗتازة :  راوی

 ًَ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ثَىٔي أَبٔي  َٗا٢َ َحسَّ اذُ ب٩ُِ صَٔظا٦ٕ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ َّي أَِخبََر٧َا  ٩ِ َس٤َُزَة أَ٪َّ ٧َٔييَّ اهَّللٔ َػل

 َٗ َّي یََترَفَّ ِٟدَٔیارٔ َحً أ٪ بٔا ٌَ ِٟبَیِّ ا٢َ ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٍٔ ٣َا َصؤَی َوَیَتَداَیَزأ٪ ثَََلَث اهَّللُ  ِٟبَِی ا أَِو َیأُِخَذ ل١ُُّ َواحٕٔس ٨ِ٣ُٔض٤َا ٩ِ٣ٔ ا

 ٣َزَّإت 

رمعف نب یلع، اعمذ نب اشہؾ، فہ اےنپ فادل ےس، اتقدة، نسح، رمسة ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 



 

 

فونں وک ا رایر ےہ سج فتق کت دحیلعہ ہن وہں رہ اکی عیب وک اینپ رمیض ےک اطمقب لمکم رفامای رففتخ رک ےن فاےل افر رخدیار د

 رکے افر نیت رمہبت ا رایر رک ںیل۔

 رمعف نب یلع، اعمذ نب اشہؾ، فہ اےنپ فادل ےس، اتقدة، نسح، رمسة :  رافی

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

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 زری رظن دحثی رشفی ےک اافلظ ںیم رضحت دبعاہلل نب دانیر ےس قلعتم رافویں اک االتخػ

     784    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  :  راوی

ٌٔی١َ ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔ  ُس ب٩ُِ إِٔس٤َ ا٢َ أَِخبََرنٔي ٣َُح٤َّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ َس٤َُزَة  َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َص٤َّ َٗ ث٨ََا َیزٔیُس  ا٢َ َحسَّ َٗ ی٥َ 

ا َوَیأُِخِذ أََحُسص٤َُا ٣َا َٗ ٥َِٟ َیَترَفَّ ِٟدَٔیارٔ ٣َا  أ٪ بٔا ٌَ ِٟبَیِّ ٥َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٔ  َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل  طٔ أَِو َصؤَی َرضَٔي ٩ِ٣ٔ َػاحٔب

 ےہ۔ رتہمج زگہتش دحثی ےک اطمقب

  :  رافی

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

  

 سج فتق کت رففتخ رک ےن فاال افر رخدیار دفونں دحیلعہ ہن وہں اس فتق کت اؿ وک ا رایر احلص ےہ

 اسملئ ف ااکحؾ رخدی ف رففتخ ےک :   ابب

 سج فتق کت رففتخ رک ےن فاال افر رخدیار دفونں دحیلعہ ہن وہں اس فتق کت اؿ وک ا رایر احلص ےہ

     785    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، اب٩ ًحَل٪، ٤ًزو ب٩ طٌیب، حرضت ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ُٗتَیِ  ظٔ أَ٪َّ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ُط  ٩ًَِ ًَِحََلَ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ا٠َِّٟیُث  َٗ ٌٔیٕس  َّي اهَّللُ  َبُة ب٩ُِ َس ا٨َّٟٔييَّ َػل

 َ٘ ِٔ ا إ ٔاَّ أَِ٪ یَُٜوَ٪ َػ َٗ ٥ِ یََترَفَّ َٟ ِٟدَٔیارٔ ٣َا  أ٪ بٔا ٌَ ٔ ٤ُِٟتََباش ا٢َ ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َٚ َػاحَٔبطُ َخِظَیَة أَِ٪ ًَ ارٔ َٔ َٟطُ أَِ٪ ُش َة خَٔیإر َو َا یَٔح١ُّ 

 َشِشَت٘ٔی٠َطُ 

ہبیتق نب دیعس، ثیل، انب الجعؿ، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 



 

 

ر ےہ سج فتق کت فہ دحیلعہ ہن وہں نکیل ہی ہک عیب اک اعمہلم وخد ا رایر ےک اراشد رفامای رففتخ رک ےن فاال افر رخدیار دفونں وک ا رای

اسھت وہ وت اس ںیم ا رایر احلص رےہ اگ۔ دحیلعہ وہےن ےک دعب یھب افر اجزئ ںیہن ےہ اکی دفرسے ےس اگل رانہ اس ادنہشی ےس ہک 

 فہ خسف ہن رک ں۔

 رضحت دبعاہلل نب رمعہبیتق نب دیعس، ثیل، انب الجعؿ، رمعف نب بیعش،  :  رافی

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

  

 عیب ےک اعمہلم ںیم دوھہک وہ ان

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 عیب ےک اعمہلم ںیم دوھہک وہ ان

     786    ثحسی                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣اٟک، ًبساهَّلل ب٩ زی٨ار، اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُجَّل َذََکَ ٟٔزَ  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر   ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِخبََر٧َا  َّي اهَّللُ  ُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل

َّطُ یُِدَس  َٓکَاَ٪ اٟزَّ أ٧َ ١ِ  َا خََٔلبََة  ُ٘ َٓ   َ ٌِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا بٔ ًَ َّي اهَّللُ  َُٟط َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ  ٍٔ ِٟبَِی و٢ُ  َا َُ فٔي ا ُ٘ ََ َش ُج١ُ إَٔذا بَا

 خََٔلبَةَ 

 ہیلع فآہل فملس ےس اعمہلم ہبیتق نب دیعس، امکل، دبعاہلل نب دانیر، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن روسؽ رکمی یلص اہلل

رعض ای ھجم وک عیب ےک اعمہلم ںیم دوھہک دای اج ا ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج فتق مت وکیئ شء رففتخ رکف وت مت 

ؿ ہن رکے افر سج ہہک دف ہک ہی دوھہک ںیہن ےہ )ینعی ھجم وک ملع ںیہن( عیب ںیم وت املسمؿ ےک فاےطس الزؾ ےہ ہک فہ اےنپ اھبیئ اک اصقن

 فتق وکیئ صخش رففتخ رک ا وت یہی اتہک وت گوگ اس صخش رپ رمح اھکےت افر اس اک اصقنؿ اجزئ ایخؽ رکےت۔

 ہبیتق نب دیعس، امکل، دبعاہلل نب دانیر، انب رمع :  رافی

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

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 عیب ےک اعمہلم ںیم دوھہک وہ ان

     787    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یوسٕ ب٩ ح٤از، ًبسا اًلي، سٌیس، ٗتازة، ا٧ص :  راوی



 

 

٩ًَِ َس  ًِلَي  ِبُس اِْلَ ًَ ث٨ََا  َٗا٢َ َحسَّ ازٕ  ُٕ ب٩ُِ َح٤َّ ْٕ لَاَ٪ أَِخبََر٧َا یُوُس ٌِ َستٔطٔ َؿ ِ٘ ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ َرُجَّل لَاَ٪ فٔي ًُ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیٕس 

٠َِیطٔ  ًَ اُٟوا یَا ٧َٔييَّ اهَّللٔ اِحُحزِ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٍُ َوأَ٪َّ أَص٠َُِط أََتِوا ا٨َّٟٔييَّ َػل ٔ ٠ًََیِ یَُبای َّي اهَّللُ  ًَاُظ ٧َٔييُّ اهَّللٔ َػل ََٓس طٔ َوَس٥ََّ٠  

١ِ  َا خََٔلبَةَ  ُ٘ َٓ   َ ٌِ ا٢َ إَٔذا بٔ َٗ  ٍٔ ِٟبَِی ٩ًَِ ا ِّي  َا أَِػبٔرُ  ٔن ا٢َ یَا ٧َٔييَّ اهَّللٔ إ َ٘ َٓ ٨ََضاُظ  َٓ 

ویفس نب  ،ند، دبعاالیلع، دیعس، اتقدة، اسن ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش )دفر وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم انصق القعل اھت( 

فتخ ای رک ا اھت اس ےک نیقلعتم دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہےئ افر اس صخش یک اکشتی یک آپ فہ رخدی ف رف

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج فتق مت رففتخ ای رکف وت اہک رکف ہک )ریمے اسامؿ ںیم( دوھہک ںیہن ےہ۔

 دة، اسنویفس نب  ،ند، دبعاالیلع، دیعس، اتق :  رافی

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

  

 یسک اجونر ےک ہنیس ںیم دفدھ ااٹھک رک ےک رففتخ رکےن ےس قلعتم

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 یسک اجونر ےک ہنیس ںیم دفدھ ااٹھک رک ےک رففتخ رکےن ےس قلعتم

     788    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ٠سج

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، یحٌي ب٩ ابي ٛثیر، ابوٛثیر، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ أَ  ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ َحسَّ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٍَ أَبَا أَِخبََر٧َا إِٔسَح َُّط َس٤ٔ ٕ أ٧َ ثٔیر َٛ ثَىٔي أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ثٔیر َٛ بٔي 

 َٓ َحَة  ِ٘ اَة أَِو ا٠َّٟ ٥ِ اٟظَّ ُٛ ََ أََحُس ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا بَا َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ ٠َِضاصَُزیَِزَة َش ِّٔ  ََل یَُح

، اوبریثک، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رمعم، ییحی نب ایب ریثک

 اراشد رفامای سج فتق اہمترے ںیم ےس وکیئ صخش رکبی ای افینٹن رففتخ رکے وت اس ےک ہنیس ںیم دفدھ عمج ےن رکے۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رمعم، ییحی نب ایب ریثک، اوبریثک، اوبرہریہ :  رافی

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

  

رصماة ےنچیب یک اممتعن ینعی یسک دفدھ فاےل اجونر وک ےنچیب ےس ھچک رفز لبق اس اک دفدھ ہن اکنکات  اہک زایدہ دفدھ دےنی فاال 

 اجونر   رک اس یک زایدہ وبیل )تمیق( ےگل



 

 

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

  رک اس یک زایدہ وبیل )تمیق( ےگلرصماة ےنچیب یک اممتعن ینعی یسک دفدھ فاےل اجونر وک ےنچیب ےس ھچک رفز لبق اس اک دفدھ ہن اکنکات  اہک زایدہ دفدھ دےنی فاال اجونر  

     789    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، ابوز٧از، ا ارعد، ابوہزیزہ :  یراو

٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٔد  ٩ًَِ اِْلرَِعَ ٩ًَِ أَبٔي اٟز٧َِّازٔ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس
ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل

 ِٛ ِوا اٟزُّ
َّ٘ ا٢َ  َا َت٠َ إِٔ٪ َٗ َٓ ٔ ا٨ََّٟوَزی٩ِٔ  ُضَو بَٔدیِر َٓ ََ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک َطِیّئا  ٥َ٨َ ٩ِ٣َ ابَِتا َِ ِٟ وا اِِلٔب١َٔ َوا ٍٔ َو َا ُتَصُّ ََٜضا  َباَ٪ ٠ِٟٔبَِی َطاَئ أ٣ََِش

 ٕ َُ َت٤ِز َضا َػا ٌَ  َوإِٔ٪ َطاَئ أَِ٪ َیزُزََّصا َرزََّصا َو٣َ

رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای مت گوگ دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، اوبزاند، االرعج، اوبرہریہ ےس 

ایگ  آےگ اج رک اقہلف ےس ہن ناو افر ہن دنب رکف دفدھ افٹن افر رکبی اک افر ارگ وکیئ اس مسق اک اجونر رخدیے )ینعی سج اک دفدھ عمج رک ایل

ےہ وت فاسپ رک دے افر اکی اصع وجھکر ددیے اس دفدھ ےک وعض ےہ( وت اس وک ا رایر ےہ ارگ دؽ ہاےہ وت رھک وھچڑے افر دؽ ہا

  و رخدیار ےن اامعتسؽ ای۔

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، اوبزاند، االرعج، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 ف ااکحؾرخدی ف رففتخ ےک اسملئ  :   ابب

  رک اس یک زایدہ وبیل )تمیق( ےگلرصماة ےنچیب یک اممتعن ینعی یسک دفدھ فاےل اجونر وک ےنچیب ےس ھچک رفز لبق اس اک دفدھ ہن اکنکات  اہک زایدہ دفدھ دےنی فاال اجونر  

     790    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بساهَّلل ب٩ حارث، زاؤز ب٩ ٗیص، اب٩ ششار، ابوہزیزہاسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ً :  راوی

 ًَ ِیٕص  َٗ ثَىٔي َزاُوزُ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحارٔٔث  ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٩ِ اب٩ِٔ َشَشإر 

٠ًََِیطٔ  َّي اهَّللُ  ٠ِیَرُزََّصا  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َٓ َصَضا  ٠ُِی٤ِٔشَِٜضا َوإِٔ٪ ََکٔ َٓ إِٔ٪ َرٔؿَیَضا إَٔذا َح٠ََبَضا  َٓ اّة  ا٢َ ٩ِ٣َ اِطتََری ٣َُصَّ َٗ َوَس٥ََّ٠ 

 ٕ َْ ٩ِ٣ٔ َت٤ِز َضا َػا ٌَ  َو٣َ

 فآہل فملس ےن ااحسؼ نب اربامیہ، دبعاہلل نب احرث، داؤد نب سیق، انب ک ار، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

رفامای  و وکیئ دفدھ رہھٹا وہا اجونر رخدیے ارگ اس وک دنسپ آےئ وت اس وک رھک ےل فرہن اس وک فاسپ رک دے افر اکی اصع وجھکر اک 

 فاسپ رک دے۔



 

 

 اقحس نب اربامیہ، دبعاہلل نب احرث، داؤد نب سیق، انب ک ار، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

  رک اس یک زایدہ وبیل )تمیق( ےگلرصماة ےنچیب یک اممتعن ینعی یسک دفدھ فاےل اجونر وک ےنچیب ےس ھچک رفز لبق اس اک دفدھ ہن اکنکات  اہک زایدہ دفدھ دےنی فاال اجونر  

     791    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، ایوب، ٣ح٤س، ابوہزیزہ :  راوی

ُ  أَبَا صَُزیَِزَة  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَیُّوَب  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ِٟ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ أَبُو ا َٗ و٢ُ  ُ٘ َّي َش أس٥ٔ َػل َ٘

ِٟدَٔیارٔ ثَََلثََة أَیَّا٦ٕ إِٔ٪ َطاَئ أَِ٪ یُ  ُضَو بٔا َٓ اّة  ٠َّة أَِو ٣َُصَّ َّٔ ََ ٣َُح ٥َ ٩ِ٣َ ابَِتا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ََٜضا َوإِٔ٪ َطاَئ أَِ٪ یَزُزَّصَا اهَّللُ  ََٜضا أ٣ََِش ٤ِٔش

ٕ  َا َس٤َِزاَئ  ا ٩ِ٣ٔ َت٤ِز ًّ  َرزََّصا َوَػا

ؿ، اویب، دمحم، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و صخش دفدھ رفاک دمحم نب وصنمر، ایفس

اس وک رھک ےل افر ارگ دؽ ہاےہ وت اس وک فاسپ رک دے افر  وہا اجونر رخدیے وت اس وک نیت رفز کت ا رایر احلص ےہ ارگ دؽ ہاےہ وت

وہیگں اک۔ )ویکہکن رعب ںیم وہیگں یک تمیق وجھکر ےس زایدہ ےہ اس فہج ےس وجھکر یک تمیق ےک  اکی اصع وجھکر اک فاسپ رکے ہن ہک

 ربارب فاسپ رکےن اک مکح رفامای۔

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، اویب، دمحم، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 افدئہ ایس اک ےہ  و ہک امؽ اک ذہم دار وہ

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 افدئہ ایس اک ےہ  و ہک امؽ اک ذہم دار وہ

     792    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 وة، ًائظہ ػسش٘ہاسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ًیسٰي ب٩ یو٧ص و وٛیٍ، اب٩ ابوذ٧ب، ٣د٠س ب٩ خٔاٖ، رع :  راوی

 ًَ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔي ذٔئِٕب  ا َا َحسَّ َٗ  ٍْ ث٨ََا ًٔیَسي ب٩ُِ یُو٧َُص َوَوٛٔی ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا إِٔسَح  ٕٖ ا َٔ ٩ِ ٣َِد٠َٔس ب٩ِٔ ُخ

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّي اهَّللُ  َضي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ   َِٟ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ َوَة  ٤َا٪ٔ رُعِ َـّ اَد بٔاٟ ََِٟخَ  ٥َ أَ٪َّ ا



 

 

ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن ف فعیک، انب اوبذبن، دلخم نب افخػ، رعفة، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل 

 ہیلع فآہل فملس ےن مکح رفامای عفن افر افدئہ امضؿ ےک اسھت ےہ۔

 ، انب اوبذبن، دلخم نب افخػ، رعفة، اعہشئ دصہقیاقحس نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن ف فعیک :  رافی

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

  

 میقم اک داہییت ےک ےیل امؽ رففتخ رکان ونممع ےہ

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ونممع ےہمیقم اک داہییت ےک ےیل امؽ رففتخ رکان 

     793    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساهَّلل ب٩ ٣ح٤س ب٩ ت٤ی٥، ححاد، طٌبہ، ًسی ب٩ ثاب ، ابوحاز٦، ابوہزیزہ :  راوی

 ًَ َبُة  ٌِ ثَىٔي ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َححَّاْد  ا٢َ َحسَّ َٗ ٔس ب٩ِٔ َت٤ٔی٥ٕ  ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ٩ًَِ أَبٔي أَِخبََرنٔي  ٩ًَِ أَبٔي َحاز٦ٕٔ  ًَٔسیِّ ب٩ِٔ ثَابٕٔ    ٩ِ

رِعَ 
ٍَ ٣َُضأجْز َِٟٔلَ ِّي َوأَِ٪ یَبٔی ٠َق ٩ًَِ اٟتَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ یَٔة َوا٨َِّٟحٔع َوأَِ٪ صَُزیَِزَة  ِصٔ ٩ًَِ اٟتَّ ابٔيِّ َو

ًَلَي َسوِ  َٚ أُِختَٔضاَشِشَتا٦َ اٟزَُّج١ُ  ٤َِٟزِأَةُ كَََل  ٦ٔ أَخٔیطٔ َوأَِ٪ َتِشأ٢ََ ا

دبع اہلل نب دمحم نب میمت، اجحج، ہبعش، دعی نب اثتب، اوباحزؾ، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ششخب ےس افر اےنپ اھبیئ ےک اھب رپ اھب رکےن ےس  عنم رفامای یقلت ےس افر اہمرج وک اگؤں ےک ابدنشہ اک امؽ رففتخ رکےن افر رصتہی افر

 افر وعرت اک اینپ وسنک ےک فاےطس الطؼ ےنہک ےس ینعی وشرہ ےس )وعرت ےک( وسنک یک الطؼ ےک فاےطس ےنہک ےس۔

 دبعاہلل نب دمحم نب میمت، اجحج، ہبعش، دعی نب اثتب، اوباحزؾ، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 وکیئ رہشی داہییت اک امؽ رففتخ ہن رکے

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 وکیئ رہشی داہییت اک امؽ رففتخ ہن رکے

     794    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زبز، یو٧ص ب٩ ًبیس، حش٩، ا٧ص ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ :  راوی



 

 

 ٩ًَِ ث٨ََا یُو٧ُُص ب٩ُِ ًُبَِیٕس  ا٢َ َحسَّ َٗ أ٪  َٗ ٔ ُس ب٩ُِ اٟزِّبِز ثَىٔي ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َِٟحَش٩ٔ   ا

ٍَ َحأَضْ  ٥َ ٧ََهي أَِ٪ َیبٔی
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َٟٔبازٕ َوإِٔ٪ لَاَ٪ أَبَاُظ أَِو أََخاظُ َػل

دمحم نب اشبر، دمحم نب زرب، ویسن نب دیبع، نسح، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ یسک 

 رہشی وک ابرہ فاےل صخش اک امؽ رففتخ رکےن ےس ارگہچ اس اک فادل ای اھبیئ وہ۔

 دمحم نب زرب، ویسن نب دیبع، نسح، اسن دمحم نب اشبر، :  رافی

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

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 وکیئ رہشی داہییت اک امؽ رففتخ ہن رکے

     795    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  :  راوی

 ٔ ٔس ب٩ِٔ ٔسیر ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا یُو٧ُُص  َٗ ثَىٔي َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ ٧ُوٕح  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا ا٢َ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ی٩َ 

ٍَ َحأَضْ َٟٔبازٕ َوإِٔ٪ لَاَ٪ أََخاُظ أَِو أَبَاظُ   ٧ُضٔی٨َا أَِ٪ َیبٔی

 ہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔رتہمج اس

  :  رافی

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

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 وکیئ رہشی داہییت اک امؽ رففتخ ہن رکے

     796    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٕص  ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ًَِوٕ٪  ث٨ََا اب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ِبٔس اِْلَ ًَ ُس ب٩ُِ  ٍَ َحأَضْ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ ٧ُضٔی٨َا أَِ٪ یَبٔی َٗ  

 ٕ  َٟٔباز

 رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔

  :  رافی

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



 

 

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 وکیئ رہشی داہییت اک امؽ رففتخ ہن رکے

     797    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ حش٩، ححاد، اب٩ جزیخ، ابوزبیر، جابز :  راوی

ٍَ  أَِخبََر٧َا َُّط َس٤ٔ ٔ أ٧َ ا٢َ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔي أَبُو اٟزُّبَیِر َٗ ا٢َ  َٗ ث٨ََا َححَّاْد  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحَش٩ٔ  ا٢َ َرُسو٢ُ  إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ا َٗ و٢ُ  ُ٘ َجابّٔزا َش

ُٚ اهَّللُ ٕ َزًُوا ا٨َّٟاَض یَزُِز ٍُ َحأَضْ َٟٔباز ٥َ  َا َیبٔی
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٕف اهَّللٔ َػل ٌِ ُض٥ِ ٩ِ٣ٔ َب ـَ ٌِ   َب

اربامیہ نب نسح، اجحج، انب رججی، اوبزریب، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وکیئ یسک ابرہ 

وگں اک دؽ ےک صخش اک امؽ ف اابسب رففتخ ہن رکے گووگں وک )اؿ ےک احؽ رپ( وھچڑ دف ہک سج اک دؽ ہاےہ اگ افر سج رطح ےس گو

 ہاےہ اگ فہ امؽ فاابسب رففتخ رک ں دخافدن دقفس رزؼ اطعء رفام ا ےہ اکی وک دفرسے ےس۔

 اربامیہ نب نسح، اجحج، انب رججی، اوبزریب، اجرب :  رافی

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

  

  اسملئ ف ااکحؾرخدی ف رففتخ ےک :   ابب

 وکیئ رہشی داہییت اک امؽ رففتخ ہن رکے

     798    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اٟک، ابوز٧از، ا ارعد، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔي صَُزیِزَ  ٔد  ٩ًَِ اِْلرَِعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟز٧َِّاز ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ُٗتَِیَبُة  ِوا أَِخبََر٧َا  َّ٘ ا٢َ  َا َت٠َ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  َة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

 ٕ ٍُ َحأَضْ َٟٔباز ٕف َو َا َت٨َاَجُظوا َو َا َیبٔی ٌِ ٍٔ َب ًَلَي بَِی  ٥ُِٜ ـُ ٌِ ٍِ َب ٔ ٍٔ َو َا َیب َباَ٪ ٠ِٟٔبَِی ِٛ  اٟزُّ

می یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای مت گوگ )یتسب ےس( ہبیتق، امکل، اوبزاند، االرعج، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رک

آےگ اج رک اقہلف ےس الماقت ہن رکف امؽ ف اابسب رخدیےن ےک فاےطس افر مت گووگں ںیم ےس وکیئ صخش دفرسے ےک امؽ رپ امؽ 

داہییت اک دالؽ ای اٹنجی ہن رففتخ ہن رکے افر ہن ششخب رکے وکیئ رہشی صخش یسک داہیت فاےل ےک ےیل )ینعی وکیئ رہشی یسک 

 ےنب(۔

 ہبیتق، امکل، اوبزاند، االرعج، اوبرہریہ :  رافی

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

  



 

 

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 وکیئ رہشی داہییت اک امؽ رففتخ ہن رکے

     799    حسیث                               سو٦ج٠س   :  ج٠س

ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ًبساٟح٥ٜ ب٩ اًین، طٌیب ب٩ ٟیث، وہ اپ٨ے واٟس سے، ٛثیر ب٩ َفٗس، ٧آٍ، ًبساهَّلل ب٩  :  راوی

 ٤ًز

ا٢َ  َٗ ًِیََن  ٥َٜٔ ب٩ِٔ أَ َِٟح ِبٔس ا ًَ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ٕس  أَِخبََر٧َا  َٗ ٔ ب٩ِٔ ََفِ ثٔیر
َٛ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیُب ب٩ُِ ا٠َِّٟیٔث  ٌَ ث٨ََا ُط َحسَّ

 َ٠ ٩ًَِ ا٨َِّٟحٔع َواٟتَّ َُّط ٧ََهي  ٥َ أ٧َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ًَِبسٔ اهَّللٔ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٕ ٩ًَِ ٧َآ ٍَ َحأَضْ َٟٔباز ِّي َوأَِ٪ َیبٔی  ق

ہلل نب دبعامکحل نب انیع، بیعش نب ثیل، فہ اےنپ فادل ےس، ریثک نب رفدق، انعف، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ دبعارلنمح نب دبعا

ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ ششخب ےس افر اقہلف ےس آےگ اج رک الماقت رکےن ےس افر یسک رہشی )ینعی 

 رکےن ےس۔ یتسب ےک صخش( وک داہییت اک امؽ رففتخ

 دبعارلنمح نب دبعاہلل نب دبعامکحل نب انیع، بیعش نب ثیل، فہ اےنپ فادل ےس، ریثک نب رفدق، انعف، دبعاہلل نب رمع :  رافی

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

  

  قلعتماقہلف ےس آےگ اج رک الماقت رکےن یک اممتعن ےس

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 اقہلف ےس آےگ اج رک الماقت رکےن یک اممتعن ےس قلعتم

     800    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیساهَّلل ب٩ سٌیس، یحٌي، ًبیساهَّلل، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

ٌٔیٕس  ٠ًََِیطٔ َو أَِخبََر٧َا ًُبَِیُس اهَّللٔ ب٩ُِ َس َّي اهَّللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ  ث٨ََا َیِحٌَي  ا٢َ َحسَّ َس٥ََّ٠ َٗ

ِّي ٠َق ٩ًَِ اٟتَّ  ٧ََهي 

ےن اممتعن رفامیئ یقلت ےس ینعی دیبع اہلل نب دیعس، ییحی، دیبع اہلل، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 (آےگ اج رک اقہلف یک الماقت ےس )اس یک ریسفت زگر یکچ

 دیبعاہلل نب دیعس، ییحی، دیبعاہلل، انعف، انب رمع :  رافی

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

  



 

 

 ف ااکحؾرخدی ف رففتخ ےک اسملئ  :   ابب

 اقہلف ےس آےگ اج رک الماقت رکےن یک اممتعن ےس قلعتم

     801    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، اسا٣ة، ًبیساهَّلل، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

ثَ  ٠ُُِٗ  ْٔلَبٔي أَُسا٣ََة أََحسَّ ا٢َ  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  َّي أَِخبََر٧َا إِٔسَح ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٥ُِٜ ًُبَِیُس اهَّللٔ 

 ٌَ ا٢َ َن َٗ أََِقَّ بٔطٔ أَبُو أَُسا٣ََة َو َٓ  َٚ و ي یَِسُخ١َ بَٔضا اٟشُّ
َّ َِٟح٠ِٔب َحً ِّي ا ٩ًَِ َت٠َق ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   ٥ِ اهَّللُ 

، دیبع اہلل، انعف

 

، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ اقہلف ےس ااحسؼ نب اربامیہ، ااسمة

آےگ اج رک ےنلم ےس سج فتق کت ہک فہ )اگؤں اک رففتخ رکےن فاال( وخد ابزار ںیم ہن آاجےئ افر وخد اھبؤ ہن دھکی ےل )ینعی امرٹیک 

 (ںیم اس اسامؿ یک  و تمیق ےہ فہ وخد آرک ولعمؾ ہن رک ےل

، دیبعاہلل، انعف، انب رمع :  رافی

 

 ااحسؼ نب اربامیہ، ااسمة

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

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 اقہلف ےس آےگ اج رک الماقت رکےن یک اممتعن ےس قلعتم

     802    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، اب٩ كاؤض، وہ اپ٨ے واٟس سے، اب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ كَاُوٕض  ٤َْز  ٌِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٣َ َٗ  ٔٚ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ  ٍٕ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ٩ًَِ ابِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ ٧ََهي بٔیطٔ  َٗ ًَبَّإض   ٩ٔ

٠ُُِٗ   ٔاب٩ِٔ  ٍَ َحأَضْ َٟٔبازٕ  َباُ٪ َوأَِ٪ َیبٔی ِٛ ي اٟزُّ
٥َ أَِ٪ یَُت٠َقَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ  َا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ِوُٟطُ َحأَضْ َٟٔبازٕ  َٗ ًَبَّإض ٣َا 

َٟطُ ٔس٤َِشاْر   َیُٜوُ٪ 

ساؤس، فہ اےنپ فادل ےس، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، انب 

اقولفں یک الماقت ےس اممتعن رفامیئ )یتسب ےس ابرہ اج رک( افر رہشی وک داہییت صخش ےک فاےطس رففتخ رکےن ےس رضحت ساؤس 

رماد ےہ ہک رہشی آدیم رففتخ ہن رکے داہیت ےک  ےن لقن ای ہک ںیم ےن رضحت انب ابعس ےس درایتف ای ہک اس ےس ای

 رےنہ فاےل صخش ےک فاےطس وت اوہنں ےن اہک رہشی آدیم دالؽ )ای اٹنجی( ہن ےنب ابرہ فاےل صخش اک۔

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، انب ساؤس، فہ اےنپ فادل ےس، انب ابعس :  رافی

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



 

 

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 اقہلف ےس آےگ اج رک الماقت رکےن یک اممتعن ےس قلعتم

     803    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 وسي، اب٩ سیری٩، ابوہزیزہابزاہی٥ ب٩ حش٩، ححاد ب٩ ٣ح٤س، اب٩ جزیخ، ہظا٦ ب٩ حشا٪ ِقز :  راوی

ا٢َ أ٧َِبَ  َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  َٗ ٕس  ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحَش٩ٔ  زُؤسيُّ أَِخبََر٧َا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ا ِٟرُقِ اَ٪ ا أ٧ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ َحشَّ

ُ  أَبَا صَُزیِزَ  ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ٍَ اب٩َِ ٔسیرٔی٩َ َش َُّط َس٤ٔ اُظ أ٧َ َّ٘ ٩ِ٤َ َت٠َ َٓ َِٟح٠َِب  ِوا ا َّ٘ ٥َ  َا َت٠َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ َة َش

ِٟدَٔیارٔ  ُضَو بٔا َٓ  َٚ و إَٔذا أَتَي َسیُِّسُظ اٟشُّ َٓ  َٓاِطتََری ٨ِ٣ٔطُ 

رہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل اربامیہ نب نسح، اجحج نب دمحم، انب رججی، اشہؾ نب اسحؿ رقدفیس، انب ریسنی، اوب

ےس  ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و امؽ ےل رک آےئ اس اقہلف ےس ہن ناو )ینعی یتسب افر آابدی ےک ابرہ اج رک( افر ارگ وکیئ صخش اقہلف

 دای ایگ ہک امرٹیک ںیم اس یک شء یک اج رک ےلم افر امؽ رخدی ےل رھپ امؽ فاال صخش ابزار ںیم آےئ )افر عاشدہہ رکے ہک ھجم وک دوھہک

 تمیق زایدہ ےہ( وت اس وک ا رایر احلص ےہ ارگ دؽ ہاےہ وت عیب خسف رک ےل افر اانپ امؽ فاسپ ےل ےل۔

 اربامیہ نب نسح، اجحج نب دمحم، انب رججی، اشہؾ نب اسحؿ رقدفیس، انب ریسنی، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اےنپ اھبیئ ےک رنخ رپ رنخ اگلےن ےس قلعتم

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 اےنپ اھبیئ ےک رنخ رپ رنخ اگلےن ےس قلعتم

     804    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤اًی١، ٤ٌ٣ز، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، ابوہزیزہ٣حاہس ب٩ ٣وسي، اس :  راوی

٤َُِٟشیَّٔب  ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ٌٔی١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ٣َُحاصُٔس ب٩ُِ ٣ُوَسي  ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة 

٥َ  َا یَ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ًَلَي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ًَلَي َسِو٦ٔ أَخٔیطٔ َو َا یَِدُلِب  ٩َّ َحأَضْ َٟٔبازٕ َو َا َت٨َاَجُظوا َو َا شَُشاو٦ِٔ اٟزَُّج١ُ  ٌَ بٔی

ََٟضا ٣َ  ٤ََّا  إ٧ٔ َٓ ََٜح  َٔٔئ ٣َا فٔي إ٧َٔائَٔضا َؤٟت٨ُِ َٚ أُِختَٔضا َٟٔتَِٜت ٤َِٟزِأَةُ كَََل َٟ خِٔلَبةٔ أَخٔیطٔ َو َا َتِشأ٢َِ ا َتَب اهَّللُ  َٛ  َضاا 

اجمدہ نب ومیس، اامسلیع، رمعم، زرہی، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 



 

 

رفامای ہن رففتخ رکے وکیئ رہشی رہش افر یتسب ےس ابرہ فاےل صخش وک افر مت گوگ ہن شجن رکف افر ہن اھبؤ اگلےئ وکیئ صخش دفرسے 

تمیق اگلےن ےک دعب سج فتق اس یک تمیق رقمر وہ یکچ وہ افر رففتخ رکےن فاال رففتخ رکےن وک دعتسم وہایگ املسمؿ اھبیئ ےک 

افر ہن اغیپؾ )اکنح( ےجیھب افر ہن اطمہبل رکے وکیئ وعرت اینپ نہب یک الطؼ اک  اہک ٹلپ ےل  و اس ےک ربنت ںیم آان اھت افر اکنح 

  ےہ اس وک ےلم اگ۔رکے  و اس یک تمسق ںیم دخافدن دقفس ےن اھکل

 اجمدہ نب ومیس، اامسلیع، رمعم، زرہی، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اےنپ )املسمؿ( اھبیئ یک عیب رپ عیب ہن رکےن ےس قلعتم

  ف ااکحؾرخدی ف رففتخ ےک اسملئ :   ابب

 اےنپ )املسمؿ( اھبیئ یک عیب رپ عیب ہن رکےن ےس قلعتم

     805    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣اٟک وٟیث، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

 َ ٩ًَِ ٧ َُٟط  ُى  ِٔ ٩ًَِ ٣َأٟٕک َوا٠َِّٟیُث َوا٠َّٟ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ا٢َ أَِخبََر٧َا  َٗ َُّط  ٥َ أ٧َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ آ

ٍٔ أَخٔیطٔ  ًَلَي بَِی  ٥ِ ُٛ ٍُ أََحُس   َا َیبٔی

ہبیتق نب دیعس، امکل فثیل، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہن رففتخ رکے وکیئ 

 رے ںیم ےس اےنپ اھبیئ ےک رففتخ رکےن رپ۔اہمت

 ہبیتق نب دیعس، امکل فثیل، انعف، انب رمع :  رافی

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

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ےن ےس قلعتماےنپ )املسمؿ( اھبیئ یک عیب رپ عیب ہن رک

     806    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ابو٣ٌاویہ، ًبیساهَّلل، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

 ًَ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ًُبَِیُس اهَّللٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  َّي اهَّللُ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٩ِ اب٩ِٔ ٤ًََُز 

ََ أَِو یََذَر  َّي یَبَِتا ٍٔ أَخٔیطٔ َحً ًَلَي بَِی ٍُ اٟزَُّج١ُ  ا٢َ  َا َیبٔی َٗ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 



 

 

اراشد رفامای ہن ااحسؼ نب اربامیہ، اوباعمفہی، دیبع اہلل، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

رففتخ رکے وکیئ اےنپ اھبیئ ےک رففتخ رکےن رپ سج فتق کت ہک دفرسے صخش ےس اھبؤ وہ راہ وہ بج کت دلخ ادنازی ہن 

 رکے۔

 اقحس نب اربامیہ، اوباعمفہی، دیبعاہلل، انعف، انب رمع :  رافی

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

  

 شجن یک اممتعن

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 شجن یک اممتعن

     807    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اٟک، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ اٟ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ُٗتَِیَبُة  ٩ًَِ ا٨َِّٟحٔع أَِخبََر٧َا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهي  َّي اهَّللُ   ٨َّٔييَّ َػل

 ہبیتق، امکل، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن شجن ےس عنم رفامای۔

 ہبیتق، امکل، انعف، انب رمع :  رافی

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

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 شجن یک اممتعن

     808    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یحٌي، برش ب٩ طٌیب، وہ اپ٨ے واٟس سے، زہزی، ابوس٤٠ہ و سٌیس ب٩ ٣شیب، ابوہزیزہ :  راوی

ُس  ٌٔ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَِخبََرنٔي أَبُو َس٤َ٠ََة َوَس ث٨ََا أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ِیٕب  ٌَ ث٨ََا برِٔشُ ب٩ُِ ُط َٗا٢َ َحسَّ ٤َُِٟشیَّٔب ب٩ُِ یَِحٌَي  یُس ب٩ُِ ا

 ٍُ و٢ُ  َا َیبٔی ُ٘ ٥َ َش ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٍُ َحأَضْ َٟٔبازٕ َو َا أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة  ٍٔ أَخٔیطٔ َو َا َیبٔی ًَلَي بَِی اٟزَُّج١ُ 

 ٔ َٔٔئ ٣َا فٔي إ ی َٟٔتَِٜت َٚ اِْلُِخَ ٤َِٟزِأَةُ كَََل ٍٔ أَخٔیطٔ َو َا َتِشأ٢َِ ا ًَلَي بَِی  ٧َائَٔضاَت٨َاَجُظوا َو َا َیزٔیُس اٟزَُّج١ُ 

 ف دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص دمحم نب ییحی، رشب نب بیعش، فہ اےنپ فادل ےس، زرہی، اوبہملس

اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت اہمترے ںیم ےس وکیئ صخش اےنپ )املسمؿ( اھبیئ ےک رففتخ 



 

 

شجن ہن رکف افر وکیئ اخوتؿ اینپ نہب یک الطؼ رکےن رپ رففتخ ہن رکے رہشی افر داہییت وک افر مت گوگ )اسامؿ رففتخ رکےن ںیم( 

 اک اطمہبل ہن رکے  اہک فہ اٹل ےل  و اس ےک ربنت ںیم ےہ ۔

 دمحم نب ییحی، رشب نب بیعش، فہ اےنپ فادل ےس، زرہی، اوبہملس ف دیعس نب بیسم، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 شجن یک اممتعن

     809    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  :  راوی

٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َیزٔیُس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ًَِبٔس اِْلَ ُس ب٩ُِ  ثَىٔي ٣َُح٤َّ ٩ًَِ  َحسَّ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٤َُِٟشیَّٔب  ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس

 َ ًَل ٍُ َحأَضْ َٟٔبازٕ َو َا َت٨َاَجُظوا َو َا یَزٔیُس اٟزَُّج١ُ  ا٢َ  َا َیبٔی َٗ  ٥َ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َٚ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٤َِٟزِأَةُ كَََل ٍٔ أَخٔیطٔ َو َا َتِشأ٢َِ ا ي بَِی

تَٔضاأُِختَٔضا َٟٔتِشَتِٜ  َٔ  َٔٔئ بٔطٔ ٣َا فٔي َػِح

 اس دنس ےس یھب اسہقب دحثی یک امدنن وقنمؽ ےہ۔

  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الینؾ ےس قلعتم

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 الینؾ ےس قلعتم

     810    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ٣ٌت٤ز و ًیسٰي ب٩ یو٧ص، ا اخرض ب٩ ًحَل٪، ابوبَک ح٨في، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

ث٨ََا اِْلَِخرَضُ  ا َا َحسَّ َٗ َت٤ٔزُ َؤًیَسي ب٩ُِ یُو٧َُص  ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  َِٟح٨َفٔيِّ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٩ًَِ أَبٔي بََِکٕ ا ًَِحََلَ٪   ب٩ُِ 

َسّحا َوح٠ِّٔشا ٓٔی٩ِ٤َ یَزٔیُس  َٗ  ََ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَا َّي اهَّللُ   ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع  ااحسؼ نب اربامیہ، رمتعم ف ٰیسیع نب ویسن، االرضخ نب الجعؿ، اوبرکب یفنح، اسن نب امکل ےس



 

 

 فآہل فملس ےن اکی ایپہل افر اکی لبمک الینؾ رفامای۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، رمتعم ف ٰیسیع نب ویسن، االرضخ نب الجعؿ، اوبرکب یفنح، اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عیب الم ہسم ےس قلعتم ااحدثی

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 عیب الم ہسم ےس قلعتم ااحدثی

     811    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 د، ابوہزیزہ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ وحارث ب٩ ٣شٜین، اب٩ ٗاس٥، ٣اٟک، ٣ح٤س ب٩ یحٌي ب٩ حبا٪ و ابوز٧از، ا ارع :  راوی

٩ًَِ ابِ  َٟطُ  ُى  ِٔ ٍُ َوا٠َّٟ ٠َِیطٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔیٕن ِٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة َوا ثَىٔي ٣َأْٟک أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ٔ ا

 ًَ ٔد  ٩ًَِ اِْلرَِعَ  ٔ ٔس ب٩ِٔ َیِحٌَي ب٩ِٔ َحبَّاَ٪ َوأَبٔي اٟز٧َِّاز ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٥َ ٧ََهي  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٩ِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

 ٔ ٨َ٤ُِٟابََذة ٤ََُِٟل٣ََشٔة َوا  ا

دمحم نب ہملس فاحرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، دمحم نب ییحی نب ةحؿ ف اوبزاند، االرعج، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی 

  فملس ےن اممتعن رفامیئ عیب المہسم افر عیب انمذبہ ےس۔یلص اہلل ہیلع فآہل

 دمحم نب ہملس فاحرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، دمحم نب ییحی نب ةحؿ ف اوبزاند، االرعج، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحثی یک ریسفت دنمرہج ابال

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 دنمرہج ابال دحثی یک ریسفت

     812    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ اسحٙ، ًبساهَّلل ب٩ یوسٕ، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، ًا٣ز ب٩ سٌس ب٩ ابي وٗاؾ، ابوسٌیس خسری :  راوی

 ٔ ِی١ٕ أَِخبََر٧َا إ َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ  َٕ ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  َٙ وَب ب٩ِٔ إِٔسَح ُ٘ ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  بَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َش



 

 

ُِٟدِسرٔیِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔي َس إؾ  َّٗ ٔس ب٩ِٔ أَبٔي َو ٌِ ًَا٣ٔزُ ب٩ُِ َس ا٢َ أَِخبََرنٔي  َٗ  ٩ًَِ ٥َ ٧ََهي  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َػل

ٔلَي اٟزَُّج١ٔ  ُح اٟزَُّج١ٔ ثَِوبَُط إ ٨َ٤ُِٟابََذةٔ َوهَٔي َطِ ٩ًَِ ا َِٟیطٔ َو ٔ ِؤب  َا ی٨َُِوزُ إ
٤َِٟٔص اٟثَّ ٤ََُِٟل٣ََشٔة  َِٟیطٔ ا ٔ ٠َِّبُط أَِو َی٨ُِوَز إ َ٘ ِب١َ أَِ٪ شُ َٗ  ٍٔ ِٟبَِی  بٔا

ووب، دبعاہلل 
ئعق ی
نب ویفس، ثیل، لیقع، انب اہشب، اعرم نب دعس نب ایب فاقص، اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک اربامیہ نب 

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ )عیب( المہسم ےس فہ ڑپکے اک وھچان ےہ افر اس وک ہن دانھکی )ینعی ادنر یک اجبن

ےن عنم رفامای انمذبہ ےس افر فہ ہی ےہ ہک اکی صخش اانپ ڑپکا دفرسے یک اجبن ےس فہ اسیک ےہ؟( افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 کنیھپ دے ہن وت اس وک ااٹل رکے افر ہن یہ اس وک دےھکی۔

 اربامیہ نب اقحس، دبعاہلل نب ویفس، ثیل، لیقع، انب اہشب، اعرم نب دعس نب ایب فاقص، اوبدیعس دخری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عیب انمذبہ ےس قلعتم دحثی

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 عیب انمذبہ ےس قلعتم دحثی

     813    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًا٣ز ب٩ سٌس، ابوسٌیس خسرییو٧ص ب٩ ًبسا اًلي و حارث ب٩ ٣شٜین، اب٩  :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ َوصِٕب   ٍُ ٠َِیطٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔیٕن ِٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ًِلَي َوا
ًَِبسٔ اِْلَ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِخبََر٧َا یُو٧ُُص ب٩ُِ  ا٢َ أَِخبََرنٔي یُو٧ُُص  َٗ

 ٌٔ ٩ًَِ أَبٔي َس ٕس  ٌِ ٔ ب٩ِٔ َس ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٤ََُِٟل٣ََشٔة ٔطَضإب  ٩ًَِ ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  یٕس ا

 ٍٔ ِٟبَِی ٨َ٤ُِٟابََذةٔ فٔي ا  َوا

ویسن نب دبعاالیلع ف احرث نب نیکسم، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اعرم نب دعس، اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی 

 فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ عیب المہسم افر عیب انمذبہ ےس۔یلص اہلل ہیلع 

 ویسن نب دبعاالیلع ف احرث نب نیکسم، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اعرم نب دعس، اوبدیعس دخری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتخ ےک اسملئ ف ااکحؾرخدی ف رف :   ابب

 عیب انمذبہ ےس قلعتم دحثی



 

 

     814    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ گزطتہ حسیث ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

ًََلائٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َِٟزَِوزٔیُّ  یِٕث ا ُِٟحَشیُِن ب٩ُِ رُحَ ا٢َ  أَِخبََر٧َا ا َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔي َس ب٩ِٔ َیزٔیَس 

 ٔ ٨َ٤ُِٟابََذة ٤ََُِٟل٣ََشٔة َوا ٩ًَِ ا َتیِٔن  ٌَ ٩ًَِ بَِی ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ   ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

 رتہمج زگہتش دحثی ےک اطمقب ےہ۔

 رتہمج زگہتش دحثی ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذموکرہ ومضمؿ یک ریسفت

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ذموکرہ ومضمؿ یک ریسفت

     815    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سی، زہزی، سٌیس، ابوہزیزہ٣ح٤س ب٩ ٣ؼفي ب٩ بہ٠و٢، ٣ح٤س ب٩ رحب، زبی :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٩ًَِ اٟزُّبَِیٔسیِّ  ٕب  ٔس ب٩ِٔ رَحِ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ي ب٩ِٔ بَِض٠ُو٢ٕ 
٤َُِٟؼفَّ ُس ب٩ُِ ا ُ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ٌٔیّسا َش ُ  َس ٌِ َس٤ٔ

٠َِیطٔ  ًَ َّي اهَّللُ  و٢ُ ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ُ٘ ٍَ اٟزَُّجََلٔ٪ أَبَا صَُزیَِزَة َش ٤ََُِٟل٣ََشُة أَِ٪ یَتََباَی ٨َ٤ُِٟابََذةٔ َوا ٤ََُِٟل٣ََشٔة َوا ٩ًَِ ا  ٥َ َوَس٠َّ

٨َ٤ُِٟابََذةُ أَِ٪ َی٨ِبَٔذ اٟزَّ  ِوبَیِٔن َتِحَ  ا٠َِّٟی١ٔ َی٤٠ُِٔص ل١ُُّ َرُج١ٕ ٨ِ٣ُٔض٤َا ثَِوَب َػاحٔبٔطٔ بَٔیٔسظٔ َوا ِوَب َویَ بٔاٟثَّ ٔلَي اٟزَُّج١ٔ اٟثَّ ٨ِبَٔذ ُج١ُ إ

ًَلَي َذَٟٔک  ا  ٌَ َیتََباَش َٓ ِوَب 
َِٟیطٔ اٟثَّ ٔ  اِْلَخُ إ

دمحم نب یفصم نب ولہبؽ، دمحم نب رحب، زدیبی، زرہی، دیعس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

رات ںیم دف ڑپکفں رپ اعمہلم رک ں افر رہ اکی صخش اممتعن رفامیئ عیب انمذبہ ےس افر عیب المہسم ےس افر عیب المہسم ہی ےہ ہک دف صخش 

دفرسے صخش ےک ڑپکے وک اہھت اگلےئ افر انمذبہ ہی ےہ ہک اکی آدیم اانپ ڑپکا دفرسے یک اجبن کنیھپ دے افر فہ اس یک اجبن 

 ےکنیھپ افر اس رپ عیب وہ۔

 دمحم نب یفصم نب ولہبؽ، دمحم نب رحب، زدیبی، زرہی، دیعس، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ذموکرہ ومضمؿ یک ریسفت

     816    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٟس سے، ػاٟح، اب٩ طہاب، ًا٣ز ب٩ سٌس، ابوسٌیس خسریابوزاؤز، شٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، وہ اپ٨ے وا :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ َػأٟٕح  ث٨ََا أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا َش ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس أَِخبََرُظ أَ٪َّ  أَِخبََر٧َا أَبُو َزاُوَز  ٌِ ًَا٣َٔز ب٩َِ َس أَ٪َّ 

ُِٟدِسرٔیَّ َرضَٔي اهَّللُ ٌٔیٕس ا ِؤب أَبَا َس ٤َُِٟص اٟثَّ ٤ََُِٟل٣ََشُة  ٤ََُِٟل٣ََشٔة َوا ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ٨ِطُ  ًَ   

٠َِّبطُ  َ٘ ِب١َ أَِ٪ شُ َٗ ٔلَي اٟزَُّج١ٔ  ُح اٟزَُّج١ٔ ثَِوبَُط إ ٨َ٤ُِٟابََذةُ َطِ ٔ َوا ٨َ٤ُِٟابََذة ٩ًَِ ا َِٟیطٔ َو ٔ   َا َی٨ُِوزُ إ

داؤد، وقعیب نب اربامیہ، فہ اےنپ فادل ےس، اصحل، انب اہشب، اعرم نب دعس، اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اوب

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ عیب المہسم ےس افر المہسم ہی ےہ ہک )رخدیار رففتخ رکےن فاےل ےک( ڑپکے وک اہھت اگلےئ افر 

 فر عیب انمذبہ ہی ےہ ہک اکی صخش اانپ ڑپکا دفرسے صخش یک اجبن کنیھپ دے افر فہ اس وک اٹل رک ہن دےھکی۔اس یک اجبن ہن دےھکی ا

 اوبداؤد، وقعیب نب اربامیہ، فہ اےنپ فادل ےس، اصحل، انب اہشب، اعرم نب دعس، اوبدیعس دخری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ذموکرہ ومضمؿ یک ریسفت

     817    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ًلاء ب٩ یزیس، ابوسٌیس خسری :  راوی

 َٗ  ٍٕ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ٌٔیٕس أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔي َس ًََلأئ ب٩ِٔ َیزٔیَس   ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٔٚ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ

ِٟبَ  ا ا َتیِٔن أ٣ََّ ٌَ ٩ًَِ بَِی ٩ًَِ ُِٟبَشَتیِٔن َو  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  َتا٪ٔ ا ٌَ ٨َ٤ُِٟابََذةُ  ِی ٤ََُِٟل٣ََشُة َوا ا َٓ

طُ  ٤ََُِٟل٣ََشُة أَِ٪ ی٤ََشَّ ٍَ َوا ِٟبَِی ىٔي ا ٌِ ِس َوَجَب َش َ٘ َٓ ِوَب 
و٢َ إَٔذا ٧ََبِذُت َصَذا اٟثَّ ُ٘ ٨َ٤ُِٟابََذةُ أَِ٪ َش ٠َِّبطُ إَٔذا َوا َ٘ ُظ َو َا ُش بَٔیٔسظٔ َو َا ی٨َِرُشَ

 ٍُ ِٟبَِی ِس َوَجَب ا َ٘ َٓ ُط   ٣َشَّ

دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اطعء نب زیدی، اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف  دمحم نب راعف،

ہک مسق ےک ابلس یک اممتعن اراشد رفامیئ افر دف مسق ےک رففتخ رکےن ےس عنم رفامای عیب المہسم افر عیب انمذبہ ںیم افر عیب انمذبہ ہی ےہ 

ہک سج فتق ںیم ہی ڑپکا کنیھپ دفں وت عیب حیحص وہیئگ افر عیب المہسم ہی ےہ ہک ڑپکے ںیم وکیئ یسک مسق اک دفرسے صخش ےس اہک اجےئ 



 

 

 بیع ای ںیہن ہی ہن دےھکی( افر ہن ڑپکا اٹل رک دےھکی سج فتق فہ ڑپکا وھچےئ ینعی ڑپکے وک اہھت اگلےئ وت عیب الزؾ وہیئگ افر دف مسق ےک

ےہ ہک ڑپکا اکی وسڈنےھ رپ وہ افر دفرسا ومڈناھ الھک وہا ےہ دفرسے ہی ہک وگٹ امر رک ھٹیب اجےئ افر  ابلس وک ایبؿ ںیہن رفامای فہ ہی

 ڑپکا اس رطہقی ےس ابدنےھ ہک رتس یلھک رےہ۔

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اطعء نب زیدی، اوبدیعس دخری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ذموکرہ ومضمؿ یک ریسفت

     818    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ زیس ب٩ ابي زرٗاء، وہ اپ٨ے واٟس سے، جٌرف ب٩ بزٗا٪، زہزی، سا٥ٟ، حرضت اب٩ ٤ًز :  راوی

ا٢َ أَ  َٗ اَ٪  َٗ رَفُ ب٩ُِ بُزِ ٌِ ث٨ََا َج ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ أئ  َٗ ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ ِخبََر٧َا َصاُروُ٪ ب٩ُِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَبٔي اٟزَِّر ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ىٔي  َِ ب٠ََ

 ِ ٩ًَِ ُِٟبَشَتی ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ َتیِٔن ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٌَ ٩ًَِ بَِی ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ٔن َو٧ََضا٧َا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

َِٟحاص٠ٔٔیَّةٔ  وَ٪ بَٔضا فٔي ا ٌُ َْ لَا٧ُوا یَتََباَش ٤ََُِٟل٣ََشٔة َوهَٔي بُیُو ٨َ٤ُِٟابََذةٔ َوا  ٩ًَِ ا

ت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل اہرفؿ نب زدی نب ایب زراقء، فہ اےنپ فادل ےس، رفعج نب رباقؿ، زرہی، اسمل، رضح

ی ہیلع فآہل فملس ےن دف مسق ےک ابلس اامعتسؽ رکےن یک اممتعن رفامیئ افر دف مسق یک عیب ےس عنم رفامای۔ اکی وت عیب المہسم ےس افر دفرس

 عیب انمذبہ ےس افر ہی دفونں عیب دفر اجتیلہ ںیم راجئ ںیھت۔

  زراقء، فہ اےنپ فادل ےس، رفعج نب رباقؿ، زرہی، اسمل، رضحت انب رمعاہرفؿ نب زدی نب ایب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ذموکرہ ومضمؿ یک ریسفت

     819    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبسا اًلي، ٣ٌت٤ز، ًبیساهَّلل، خبیب، حٔؽ ب٩ ًاػ٥، ابوہزیزہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ُخبَِیٕب  ُ  ًُبَِیَس اهَّللٔ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َت٤ٔزُ  ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ِبٔس اِْلَ ًَ ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أَبٔي صَُزیِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَأػ٥ٕ  ِٔٔؽ ب٩ِٔ  َزَة  َح

 ِٟ ٨َ٤ُِٟابََذةُ َوا ا َٓ َتأ٪  ٌَ ِٟبَِی ا ا َتیِٔن أ٣ََّ ٌَ ٩ًَِ بَِی َُّط ٧ََهي  ٥َ أ٧َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٤ََُِٟل٣ََشَة أَِ٪ ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٥َ أَ٪َّ ا ًَ ٤ََُل٣ََشُة َوَز



 

 

َک ثَِوبٔي بَٔثِوبَٔک َو َا ی٨َُِوزُ َواحٔ  ٌُ ُج١ٔ أَبٔی و٢َ اٟزَُّج١ُ ٟرٔلَّ ُ٘ ٨َ٤ُِٟابََذةُ أَِ٪ َش ا ا ٤َِّٟشا َوأ٣ََّ ٩ِٜٔ ی٤٠َُِٔشطُ  ٔلَي ثَِؤب اِْلَخٔ َوَل ْس ٨ِ٣ُٔض٤َا إ

َک َٟٔیِظتَرَٔی أََحُسص٤َُا ٩ِ٣ٔ اِْلَخٔ َو َا یَِسرٔی ل١ُُّ َواحٕٔس ٨ِ٣ُٔض٤َا ٌَ و٢ُ أ٧َِبُٔذ ٣َا ٣َعٔي َوَت٨ِبُٔذ ٣َا ٣َ ُ٘ ٍَ اِْلَخٔ َو٧َِحّوا ٩ِ٣ٔ  َش ٥ِ ٣َ َٛ

ٕٔ َصَذ  َِٟوِػ  ا ا

دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، دیبع اہلل، بیبخ، صفح نب اعمص، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف مسق 

یک ویبع یک اممتعن رفامیئ اکی وت عیب انمذبہ ےس دفرسے عیب المہسم ےس۔ اوہنں ےن ایبؿ ای ہک عیب المہسم ہی ےہ ہک اکی رمد 

ے ےس ےہک ہک ہی ڑپکا اہمترے ڑپکے ےک وعض رففتخ رک ا وہں افر دفونں اکی دفرسے ےک ڑپکے وک ہن د ںیھک ہکلب دفرس

رصػ اس وک اہھت اگلںیئ افر عیب انمذبہ ہی ےہ ہک اکی صخش دفرسے ےس ےہک ہک  و اہمترے اپس ےہ اس وک کنیھپ دف افر دفرسا ےہک 

 یسک دفرسے وک اس اک ملع ہن وہ ہک دفرسے صخش ےک اپس سک دقر ےہ  و اس ےک ہک  و اہمترے اپس ےہ مت اس وک کنیھپ دف نکیل

 عاشہب وہ۔

 دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، دیبعاہلل، بیبخ، صفح نب اعمص، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےس قلعتمرکنکی یک عیب 

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 رکنکی یک عیب ےس قلعتم

     820    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیساهَّلل ب٩ سٌیس، یحٌي، ًبیساهَّلل، ابوز٧از، ا ارعد، ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ا٢َ ٧ََهي أَِخبََر٧َا ًُبَِیُس اهَّللٔ ب٩ُِ َس َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٔد  ٩ًَِ اِْلرَِعَ ا٢َ أَِخبََرنٔي أَبُو اٟز٧َِّازٔ  َٗ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ  ا َیِحٌَي 

َزرٔ  َِ ِٟ ٍٔ ا ٩ًَِ بَِی َِٟحَؼاةٔ َو ٍٔ ا ٩ًَِ بَِی  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

د، االرعج، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای دیبع اہلل نب دیعس، ییحی، دیبع اہلل، اوبزان

 رکنکی یک عیب ےس افر دوھہک یک عیب ےس۔

 دیبعاہلل نب دیعس، ییحی، دیبعاہلل، اوبزاند، االرعج، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ولھپں یک رففتخ اؿ وک ےنکپ دےنی ےس ےلہپ ےلہپ

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ولھپں یک رففتخ اؿ وک ےنکپ دےنی ےس ےلہپ ےلہپ

     821    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

َٗ أَِخبََر٧َا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ َّي ُٗتَِیَبُة  ٤ََز َحً وا اٟثَّ ٌُ ا٢َ  َا َتبٔی

٤ُِِٟظتَرَٔی  ٍَ َوا ٔ َِٟبائ  َیِبُسَو َػََلحُُط ٧ََهي ا

ؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای مت گوگ ہن رففتخ رکف لھپ وک ہبیتق، ثیل، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روس

درتخ رپ سج فتق کت ہک اس ےک لھپ ہن کپ اجںیئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ ابعئ وک اےسی لھپ رففتخ 

 رکےن ےس۔

 ہبیتق، ثیل، انعف، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ولھپں یک رففتخ اؿ وک ےنکپ دےنی ےس ےلہپ ےلہپ

     822    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساهَّلل ب٩ ٤ًزٗتیبہ ب٩ سٌیس، سٔیا٪، زہزی، سا٥ٟ، حرضت  :  راوی

٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٥َ ٧ََهي أَِخبََر٧َا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ   َػل

َّي یَِبُسَو َػََلحُطُ  ٔ َحً ٤َز ٍٔ اٟثَّ  ٩ًَِ بَِی

ی، اسمل، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ، زرہ

لھپ رففتخ رکےن ےس سج فتق کت ہک اس ےک رتہب وہےن یک احتل اک ملع ہن وہ )ینعی سج فتق کت لھپ ےک کپ اجےن اک ملع وہ 

 اس فتق اؿ یک رففتخ یک اجےئ(۔

 ایفسؿ، زرہی، اسمل، رضحت دبعاہلل نب رمع ہبیتق نب دیعس، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ولھپں یک رففتخ اؿ وک ےنکپ دےنی ےس ےلہپ ےلہپ

     823    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یو٧ص ب٩ ًبسا اًلي و حارث ب٩ ٣شٜین، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، سٌیس و ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ َوصِٕب   ٍُ ٠َِیطٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔیٕن ِٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ًِلَي َوا
ًَِبٔس اِْلَ ًَ أَِخبََرنٔي یُو٧ُُص ب٩ُِ  ٩ِ اب٩ِٔ أَِخبََرنٔي یُو٧ُُص 

٠َِیطٔ  ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٌٔیْس َوأَبُو َس٤َ٠ََة أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة  ثَىٔي َس ا٢َ َحسَّ َٗ َّي ٔطَضإب  ٤ََز َحً وا اٟثَّ ٌُ ٥َ  َا َتبٔی َوَس٠َّ

ا٢َ اب٩ُِ ٔطَضإب حَ  َٗ  ٔ ٤ِز ٤ََز بٔاٟتَّ َّي اهَّللُ َیِبُسَو َػََلحُُط َو َا َتبَِتاًُوا اٟثَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَِبسٔ اهَّللٔ  ثَىٔي َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ  سَّ

٩ًَِ ٣ِٔث٠ٔطٔ َسَواّئ   ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهي 

فبہ، ویسن، انب اہشب، دیعس ف اوبہملس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص  ویسن نب دبعاالیلع ف احرث نب نیکسم، انب

 فآہل فملس ےن اراشد رفامای مت گوگ ولھپں وک رففتخ ہن رکف سج فتق کت اؿ یک ک یگت ےک ابرے ںیم ولعمؾ ہن وہ اجےئ اہلل ہیلع

)ینعی بج کت لھپ ہن کپ اجےئ وت اس فتق کت اؿ وک رففتخ ہن رکف( افر ہن رففتخ رکف ولھپں ےک دبےل لھپ ینعی درتخ اک 

ں ےک وعض ںیم لھپ رففتخ ہن رکف ویکہکن اس ںیم یمک یشیب اک ادنہشی ےہ۔ رضحت لھپ ادنازہ اگل رک افر اس ےک ربارب کشخ ولھپ

انب اہشب ےن لقن ای ہک ھجم ےس رضحت اسمل ےن لقن ای ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ لھپ وک ایس 

 لھپ ےک وعض ںیم رففتخ رکےن ےس۔

 نیکسم، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیعس ف اوبہملس، اوبرہریہ ویسن نب دبعاالیلع ف احرث نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ولھپں یک رففتخ اؿ وک ےنکپ دےنی ےس ےلہپ ےلہپ

     824    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٟح٤یس ب٩ ٣ح٤س، ٣د٠س ب٩ یزیس، ح٨و٠ة، كاؤض ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز :  راوی

  ُ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا َح٨َِو٠َُة  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ٣َِد٠َُس ب٩ُِ َیزٔیَس  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  َِٟح٤ٔیٔس ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَِبُس ا ُ  أَِخبََر٧َا  ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ًَبَِس  كَاُوّسا َش

٤ََز حَ  وا اٟثَّ ٌُ ا٢َ  َا َتبٔی َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٦َ ٓٔی٨َا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ َّي یَِبُسَو َػََلحُطُ اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َش ً 

، ساؤس دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع ف

 

لة

ظ

ط

 

آہل فملس ڑھکے وہےئ دبعادیمحل نب دمحم، دلخم نب زیدی، ذی



 

 

 افر اراشد رفامای مت گوگ ولھپں وک رففتخ ہن رکف سج فتق کت ہک اؿ یک رتہبی یک احتل ولعمؾ ہن وہ اجےئ۔

، ساؤس دبعاہلل نب رمع :  رافی

 

لة

ظ

ط

 

 دبعادیمحل نب دمحم، دلخم نب زیدی، ذی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ولھپں یک رففتخ اؿ وک ےنکپ دےنی ےس ےلہپ ےلہپ

     825    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، اب٩ جزیخ، ًلاء، جابز ب٩ ًبساهَّلل :  راوی

ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼو ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّي اهَّللَُحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ًَِبٔس اهَّللٔ  ُ  َجابَٔز ب٩َِ  ٌِ ًََلإئ َس٤ٔ  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕر 

َّي یَِبُس  ٤َزُ َحً
ََ اٟثَّ ٠َٔة َوأَِ٪ یَُبا َٗ ٤َُِٟحا ٤ُِٟزَاب٨ََٔة َوا ٤َُِٟدابََزةٔ َوا ٩ًَِ ا َُّط ٧ََهي  ٥َ أ٧َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٔ ٧َا٧ٔیر ََ إ ٔاَّ بٔاٟسَّ َو َػََلحُطُ َوأَِ٪  َا یَُبا

َزایَا ٌَ ِٟ َؽ فٔي ا َراص٥ٔٔ َوَرخَّ  َواٟسَّ

دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، انب رججی، اطعء، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولھپں ےک رففتخ رکےن ےس عنم رفامای سج فتق کت ہک اؿ  )عیب( انمربہ زماہنب افر احمہلق ےس افر آپ

یک ک یگت اک احؽ ولعمؾ ہن وہ اجےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ ولھپں ےک رففتخ رکےن ےس رگم رفہیپ افر 

 تصخ اطعء رفامیئ۔ارشویفں ےک وعض افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رعاای ںیم ر

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، انب رججی، اطعء، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ولھپں یک رففتخ اؿ وک ےنکپ دےنی ےس ےلہپ ےلہپ

     826    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣ٔـ١، اب٩ جزیخ، ًلاء و ابوزبیر، جابز :  راوی

ٕ أَ٪َّ  ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ًََلإئ َوأَبٔي اٟزُّبَیِر  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ   ١ُ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َّي اهَّللُأَِخبََر٧َا  ٥َ ٧ََهي ا٨َّٟٔييَّ َػل ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

َزایَا ٌَ ِٟ ٥َ إ ٔاَّ ا ٌَ ي یُِل
َّ ٔ َحً ٤َز ٍٔ اٟثَّ ٠َةٔ َوبَِی َٗ ٤َُِٟحا ٤ُِٟزَاب٨ََةٔ َوا ٤َُِٟدابََزةٔ َوا  ٩ًَِ ا

 ہبیتق، لضفم، انب رججی، اطعء ف اوبزریب، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ زماہنب افر



 

 

احمہلق ےس افر ولھپں ےک رففتخ رکےن ےس سج فتق کت ہک فہ اھکےن ےک القئ ہن وہ اجںیئ )ینعی کپ ہن اجںیئ( افر آپ یلص اہلل 

 ہیلع فآہل فملس ےن ااجزت اطعء رفامیئ رعاای ںیم۔

 ہبیتق، لضفم، انب رججی، اطعء ف اوبزریب، اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ولھپں یک رففتخ اؿ وک ےنکپ دےنی ےس ےلہپ ےلہپ

     827    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبسا اًلي، خاٟس، ہظا٦، ابوزبیر، جابز :  راوی

ا٢َ أَِخبََر٧َا  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟزُّبَیِر ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ًَِبسٔ اِْلَ ُس ب٩ُِ  َّي ٣َُح٤َّ ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

 ٥َ ٌَ ي یُِل
َّ ٍٔ ا٨َِّٟد١ٔ َحً ٩ًَِ بَِی ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   اهَّللُ 

، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وجھکر ےک رففتخ رکےن یک دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، اشہؾ، اوبزریب

 اممتعن رفامیئ بج کت ہک فہ اھکےن ےک اقلب ہن وہ اجےئ۔

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، اشہؾ، اوبزریب، اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ولھپں ےک ہتخپ وہےن ےس لبق اؿ اک اس رشط رپ رخدیان ہک لھپ اکٹ ےیل اجںیئ ےگ

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ولھپں ےک ہتخپ وہےن ےس لبق اؿ اک اس رشط رپ رخدیان ہک لھپ اکٹ ےیل اجںیئ ےگ

     828    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ و حارث ب٩ ٣شٜین، اب٩ ٗاس٥، ٣اٟک، ح٤یس كوی١، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

٩ًَِ ابِ  َٟطُ  ُى  ِٔ ٍُ َوا٠َّٟ ٠َِیطٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔیٕن ِٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة َوا ثَىٔي ٣َأْٟک أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ٔ ا

 ٤َ  ٩ًَِ ٍٔ اٟثِّ ٩ًَِ بَِی ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهي  ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ؤی١ٔ  َّي تُزِهَٔي ٗٔی١َ یَا ح٤َُِیٕس اٟلَّ ارٔ َحً

٠ًََیِ  َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ َّي َتِح٤َزَّ َو ا٢َ َحً َٗ ب٥َٔ َیأُِخُذ َرُسو٢َ اهَّللٔ َو٣َا تُزِهَٔي  َٓ ٤ََزَة  ٍَ اهَّللُ اٟثَّ ٥َ أََرأَیَِ  إِٔ٪ ٨َ٣َ طٔ َوَس٠َّ



 

 

٥ِ ٣َا٢َ أَخٔیطٔ  ُٛ  أََحُس

دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، دیمح وطلی، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

یک سج فتق کت ہک اؿ ےک رگن رپ ششک ہن وہ اجںیئ۔ گووگں ےن رعض ای ای  ےن اممتعن ایبؿ رفامیئ ولھپں ےک رففتخ رکےن

روسؽ اہلل! رگن ےک رپ ششک وہےن اک ای بلطم ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ لھپ رسخ وہ اجںیئ ینعی فہ ےنکپ ےک 

فآہل فملس ےن رفامای دوھکی ارگ دخافدن دقفس ولھپں وک رقبی وہ اجںیئ افر اب وکیئ تبیصم اک اامتحؽ ہن رےہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع 

 رفک دے افر فہ ہن ںیکپ )ینعی لھپ ہتخپ ہن وہں( وت اہمترے ںیم ےس وکیئ اےنپ اھبیئ اک امؽ سک زیچ ےک وعض ںیم ےل اگ۔

 دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، دیمح وطلی، اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ولھپں رپ آتف آان افر اس یک التیف

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ولھپں رپ آتف آان افر اس یک التیف

     829    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حش٩، ححاد، اب٩ جزیخ، ابوزبیر، جابزابزاہی٥ ب٩  :  راوی

ٔ أَ  ا٢َ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔي أَبُو اٟزُّبَیِر َٗ ا٢َ  َٗ ث٨ََا َححَّاْد  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحَش٩ٔ  ا٢َ َرُسو٢ُ أَِخبََر٧َا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ا َٗ و٢ُ  ُ٘ ٍَ َجابّٔزا َش َُّط َس٤ٔ ٧

  َ ٌِ ٥َ إِٔ٪ بٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ََٟک أَِ٪ َتأُِخَذ ٨ِ٣ُٔط َطِیّئا ب٥َٔ َتأُِخُذ ٣َا٢َ  اهَّللٔ َػل ََل َیٔح١ُّ  َٓ َٓأََػابَِتُط َجائَٔحْة  ٩ِ٣ٔ أَخٔیَک ث٤ََّزا 

 ٕٓٙ ٔ َح یِر َِ  أَخٔیَک بٔ

اےنپ اربامیہ نب نسح، اجحج، انب رججی، اوبزریب، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ارگ مت 

اھبیئ ےک اہھت وجھکر رففتخ رکف رھپ اس رپ تبیصم انزؽ وہ اجےئ وت مت وک اس ےک امؽ ںیم ےس ھچک انیل درتس ںیہن )آرخ مت سک شء 

 (ےک وعض اےنپ اھبیئ اک امؽ گوےگ؟

 اربامیہ نب نسح، اجحج، انب رججی، اوبزریب، اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ولھپں رپ آتف آان افر اس یک التیف



 

 

     830    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بساهَّللہظا٦ ب٩ ٤ًار، یحٌي ب٩ ح٤زة، ثور ب٩ یزیس، اب٩ جزیخ، ابوزبیر ٣کي، جابز ب٩ ً :  راوی

 ٍَ َّطُ َس٤ٔ ث٨ََا ثَِوُر ب٩ُِ یَزٔیَس أ٧َ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ َح٤ِزََة  ا٢َ َحسَّ َٗ إر  َّ٤ًَ ٔ أَِخبََر٧َا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ  ٩ًَِ أَبٔي اٟزُّبَیِر ُث  اب٩َِ ُجَزیِٕخ یَُحسِّ

َّي اهَّللُ ِبٔس اهَّللٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ِّيِّ  ٤َِٟک ََل َیأُِخِذ ٩ِ٣ٔ ا َٓ َٓأََػابَِتُط َجائَٔحْة  ََ ث٤ََّزا  ا٢َ ٩ِ٣َ بَا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

٤ُِِٟش٥ٔٔ٠  ٥ِ ٣َا٢َ أَخٔیطٔ ا ُٛ ًَلَي ٣َا یَأِل١ُُ أََحُس  أَخٔیطٔ َوَذََکَ َطِیّئا 

 رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل اشہؾ نب امعر، ییحی نب زمحة، وثر نب زیدی، انب رججی، اوبزریب یکم، اجرب نب دبعاہلل ےس

فملس ےن اراشد رفامای  و صخش لھپ رففتخ رکے رھپ اس رپ یسک مسق یک آتف انزؽ وہ اجےئ وت فہ اےنپ اھبیئ اک امؽ ہن فوصؽ رکے۔ 

فرسے املسمؿ اھبیئ اک امؽ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھچک رفامای ایس رطح ےس ینعی آرخ اکر سک ابت ںیم ےس مت ںیم وکیئ صخش د

 اھکےئ؟

 اشہؾ نب امعر، ییحی نب زمحة، وثر نب زیدی، انب رججی، اوبزریب یکم، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 آتف آان افر اس یک التیفولھپں رپ 

     831    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ یزیس، سٔیا٪، ح٤یس، ا ارعد، س٠امی٪ ب٩ ًتیٙ، جابز :  راوی

٩ًَِ ح٤َُِیسٕ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس  ُس ب٩ُِ  ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َجابٔز  ٕٙ ًَتٔی َ٪ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ُد  َوصَُو اِْلرَِعَ

َِٟحَوائَٔح  ٍَ ا ٥َ َوَؿ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َػل

دمحم نب دبعاہلل نب زیدی، ایفسؿ، دیمح، االرعج، امیلسؿ نب قیتع، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 ت اک اصقنؿ ادا رکاای۔آاف

 دمحم نب دبعاہلل نب زیدی، ایفسؿ، دیمح، االرعج، امیلسؿ نب قیتع، اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ولھپں رپ آتف آان افر اس یک التیف



 

 

     832    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، بٜیر، ًیاق ب٩ ًبساهَّلل، ابوسٌیس خسری :  راوی

 ٌٔ ٩ًَِ أَبٔي َس ًَِبسٔ اهَّللٔ  ٩ًَِ ًَٔیأق ب٩ِٔ   ٕ ٩ًَِ بَُٜیِر ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ا٢َ أُٔػیَب یٕس أَِخبََر٧َا  َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ا

ا٢َ َرُسو٢ُ  َ٘ َٓ َٜثَُر َزی٨ُِطُ  َٓ ًََضا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔي ث٤َٔإر ابَِتا ًَ َّي اهَّللُ  ِضٔس َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ًَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َرُج١ْ فٔي  َّي اهَّللُ  اهَّللٔ َػل

٥ِ٠َ یَبِ  َٓ ٠َِیطٔ  ًَ َٚ ا٨َّٟاُض  ََٓتَؼسَّ ٠َِیطٔ  ًَ ُٗوا  ٥َ ُخُذوا ٣َا َتَؼسَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ َٓاَئ َزی٨ِٔطٔ  ِّ َذَٟٔک َو ُ٠

َِٟیَص َل٥ُِٜ إ ٔاَّ َذَٟٔک   َوَجِست٥ُِ َو

اکی  ہبیتق نب دیعس، ثیل، ریکب، ایعض نب دبع اہلل، اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دفر ںیم

آدیم ےن لھپ یک رخدیاری یک اؿ رپ آتف آےن ےس لبق افر فہ صخش رقمفض وہایگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اس وک 

دصہق دے دف انچہچن گووگں ےن دصہق ریخات ای۔ سج فتق اس صخش اک رقض وپرا وہا آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےک 

ےل گو  و ھچک مت وک لم ایگ فہ اکیف ےہ افر ھچک ںیہن ےلم اگ )بلطم ہی ےہ ہک  و ھچک لم راہ ےہ اس رپ  رقض وخاوہں ےس رفامای مت اب

 انقتع رکف درالص وہان وت ہی ہاےیہ اھت ہک بج ولھپں رپ دقریت آتف آاجےئ وت مت وک ابلکل ھچک یھب ہن اتلم(۔

 دخریہبیتق نب دیعس، ثیل، ریکب، ایعض نب دبعاہلل، اوبدیعس  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دنچ اسؽ ےک لھپ رففتخ رکان

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 دنچ اسؽ ےک لھپ رففتخ رکان

     833    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یبہ ب٩ سٌیس، سٔیا٪، ح٤یس ا ارعد، س٠امی٪ ب٩ ًتیک، ٗتیبہ، جابزٗت :  راوی

ا٢َ  َٗ ًَتٔیٕک  َ٪ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ٔد  ٩ًَِ ح٤َُِیٕس اِْلرَِعَ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس
ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٖٔ أَِخبََر٧َا  ِٟکَا ًَتٔیْک بٔا ُٗتَِیَبُة 

٩ًَِ ا  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ْٙ ًَتٔی َواُب  ٔ ٔس٨ٔیَن َواٟؼَّ ٤َز ٍٔ اٟثَّ ٩ًَِ بَِی ٥َ ٧ََهي  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   ٨َّٟٔييِّ َػل

ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ، دیمح االرعج، امیلسؿ نب کیتع، ہبیتق، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن 

 رفامیئ دنچ اسگوں اک لھپ رففتخ رک ےن ےس۔



 

 

 نب دیعس، ایفسؿ، دیمح االرعج، امیلسؿ نب کیتع، ہبیتق، اجربہبیتق  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 درتخ ےک ولھپں وک کشخ ولھپں ےک دبہل رففتخ رکان

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ےک دبہل رففتخ رکان درتخ ےک ولھپں وک کشخ ولھپں

     834    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، سٔیا٪، زہزی، سا٥ٟ، حرضت ًبساهَّلل :  راوی

٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئ  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٩ًَِ أَِخبََر٧َا  ٥َ ٧ََهي  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  يَّ َػل

٠َِیطٔ  ًَ َّي اهَّللُ  ثَىٔي َزیُِس ب٩ُِ ثَابٕٔ  أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ا٢َ اب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ َٗ ٔ و  ٤ِز ٔ بٔاٟتَّ ٤َز ٍٔ اٟثَّ َزایَابَِی ٌَ ِٟ َؽ فٔي ا   َوَس٥ََّ٠ َرخَّ

 ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ، زرہی، اسمل، رضحت دبعاہلل

درتخ رپ ےگل وہےئ ولھپں وک رففتخ رکےن ےس ارتی وہیئ وجھکرفں ےک وعض۔ رضحت انب رمع ےن رفامای ہک ھجم ےس رضحت زدی 

 نب اثتب ےن ایبؿ رفامای۔

 ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ، زرہی، اسمل، رضحت دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 درتخ ےک ولھپں وک کشخ ولھپں ےک دبہل رففتخ رکان

     835    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٠ًیة، ایوب، ٧آٍ، اب٩ ٤ًززیاز ب٩ ایوب،  :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا أَیُّوُب  ا٢َ َحسَّ َٗ َة  ث٨ََا اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٠َِیطٔ أَِخبََرنٔي زٔیَازُ ب٩ُِ أَیُّوَب  ًَ َّي اهَّللُ  ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

٤ُِٟزَاب٨ََُة أَِ٪  ٤ُِٟزَاب٨ََٔة َوا ٩ًَِ ا ٥َ ٧ََهي  لَيَّ  َوَس٠َّ ٌَ َٓ َؽ  َ٘ َِٜی١ٕ ٣َُشَّمًّ إِٔ٪ َزاَز لٔي َوإِٔ٪ َن ٔ ٕ ب ََ ٣َا فٔي ُرُؤٔض ا٨َِّٟد١ٔ بَٔت٤ِز  یَُبا

، اویب، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفام دی زماہنب ےس 

 

زاید نب اویب، انب علتئة

یک وجھکر اکی رقمرہ انپ وجھکر ےک وعض ںیم رففتخ یک اجےئ ارگ وجھکر درتخ یک زایدہ لکن افر زماہنب ہی ےہ ہک درتخ ےک افرپ 

 آےئ وت زایدہ رخدیار یک ےہ افر ارگ مک لکن آےئ وت ایس اک اصقنؿ ےہ۔



 

 

، اویب، انعف، انب رمع :  رافی

 

 زاید نب اویب، انب علتئة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ازہ اوگنر کشخ اوگنر ےک وعض رففتخ رکےن ےس قلعتم

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

  ازہ اوگنر کشخ اوگنر ےک وعض رففتخ رکےن ےس قلعتم

     836    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٤ًزٗتیبہ، ٣اٟک، ٧آٍ، ا :  راوی

َّي اهَّللُ  ٨ًَُِض٤َا أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔي اهَّللُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ُٗتَِیَبُة  ٤ُِٟزَاب٨ََٔة أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهي  ًَ  

 ٔ ٦ٔ ب ٍُ اِلََکِ ِیَّل َوبَِی
َٛ  ٔ ٤ِز ٔ بٔاٟتَّ ٤َز ٍُ اٟثَّ ٤ُِٟزَاب٨ََُة بَِی ِیَّل َوا َٛ  اٟزَّبٔیٔب 

ہبیتق، امکل، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زماہنب یک اممتعن رفامیئ افر )عیب( زماہنب درتخ 

 اوگنر رپ یگل وہیئ ) ازہ( وجھکر وک کشخ وجھکر )ینعی درتخ ےس ا ار دی یئگ وجھکر( ےک وعض رففتخ رکان انپ رک افر  ازہ اوگنر کشخ

 ےک وعض رففتخ رکان انپ رک۔

 ہبیتق، امکل، انعف، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

  ازہ اوگنر کشخ اوگنر ےک وعض رففتخ رکےن ےس قلعتم

     837    حسیث                               سو٦ ج٠س  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ابوا احوؾ، كارٚ، سٌیس ب٩ ٣شیب، رآٍ ب٩ خسیخ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ َرآ ٔب  ٤َُِٟشیَّ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس  ٕٚ ٩ًَِ كَارٔ ث٨ََا أَبُو اِْلَِحَؤؾ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ا٢َ ٧ََهي ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسیأَِخبََر٧َا  َٗ ٕخ 

٤ُِٟزَاب٨ََةٔ  ٠َٔة َوا َٗ ٤َُِٟحا ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

ہبیتق نب دیعس، اوباالوحص، سارؼ، دیعس نب بیسم، راعف نب دخجی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )عیب( 

 ۔احمہلق افر عیب زماہنب یک اممتعن رفامیئ

 ہبیتق نب دیعس، اوباالوحص، سارؼ، دیعس نب بیسم، راعف نب دخجی :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

  ازہ اوگنر کشخ اوگنر ےک وعض رففتخ رکےن ےس قلعتم

     838    حسیث                               سو٦ ج٠س  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، سٔیا٪، زہزی، سا٥ٟ، وہ اپ٨ے واٟس سے، زیس ب٩ ثاب  :  راوی

ثَىٔي َز  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس َٗا٢َ َحسَّ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ثَابٕٔ  أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ  یُِس ب٩ُِ أَِخبََر٧َا 

َزایَا ٌَ ِٟ َؽ فٔي ا ٥َ َرخَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َػل

ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ، زرہی، اسمل، فہ اےنپ فادل ےس، زدی نب اثتب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رعاای 

 (ںیم رعض یک اج یکچںیم رتصخ اطعء رفامیئ )اس ومضمؿ یک رشتحی اسقب 

 ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ، زرہی، اسمل، فہ اےنپ فادل ےس، زدی نب اثتب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ےس قلعتم ازہ اوگنر کشخ اوگنر ےک وعض رففتخ رکےن 

     839    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حارث ب٩ ٣شٜین، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، خارجة ب٩ زیس ب٩ ثاب  :  راوی

 ٩ًَِ ا٢َ أَِخبََرنٔي یُو٧ُُص  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ َوصِٕب   ٍُ ٠َِیطٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔیٕن ِٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ا٢َ ا ثَىٔي  َٗ َٗا٢َ َحسَّ اب٩ِٔ ٔطَضإب 

َزایَ  ٌَ ِٟ َؽ فٔي ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َرخَّ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٔ َواٟزُّكَٔب َخارَٔجُة ب٩ُِ َزیِٔس ب٩ِٔ ثَابٕٔ   ٤ِز  ا بٔاٟتَّ

 نب زدی نب اثتب ےس رفاتی ےہ

 

ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  احرث نب نیکسم، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اخرخ ة

 ےن رعاای ںیم کشخ افر رت وجھکر ےک دےنی یک ااجزت اطعء رفامیئ )رعاای یک رشتحی زگر یکچ(۔

 نب زدی نب اثتب :  رافی

 

 احرث نب نیکسم، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اخرخ ة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رعاای ںیم ادنازہ رک ےک کشخ وجھکر دانی

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب



 

 

 رعاای ںیم ادنازہ رک ےک کشخ وجھکر دانی

     840    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، زیس ب٩ ثاب ًبیساهَّلل ب٩ سٌیس، یحٌي، ًبیساهَّلل، ٧آٍ، ًبساهَّلل :  راوی

ًَِبسٔ   ٩ًَِ  ٍْ ٔ ا٢َ أَِخبََرنٔي ٧َآ َٗ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ  ث٨ََا یَِحٌَي  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َزیِسٔ ب٩ِٔ ثَابٕٔ  أَ٪َّ أَِخبََر٧َا ًُبَِیُس اهَّللٔ ب٩ُِ َس  اهَّللٔ 

زَ  ٌَ ِٟ ٍٔ ا َؽ فٔي بَِی ٥َ َرخَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٔػَضاَرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َُ بَٔٔخِ  ایَا تَُبا

 دیبع اہلل نب دیعس، ییحی، دیبع اہلل، انعف، دبع اہلل، زدی نب اثتب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رعہی یک عیب

 ںیم رتصخ اطعء رفامیئ کشخ افر رت وجھکر وک ادنازہ رک ےک دےنی یک۔

 ، انعف، دبعاہلل، زدی نب اثتبدیبعاہلل نب دیعس، ییحی، دیبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 رعاای ںیم ادنازہ رک ےک کشخ وجھکر دانی

     841    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیساهَّلل ب٩ سٌیس، یحٌي، ًبیساهَّلل، ٧آٍ، ًبساهَّلل، زیس ب٩ ثاب  :  راوی

ا٢َ َحسَّ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  َٗا٢َ َحسَّ ازٕ  ث٨ََا ًٔیَسي ب٩ُِ َح٤َّ ثَىٔي َزیُِس ب٩ُِ ثَابٕٔ  أَ٪َّ َحسَّ

َّي اهَّللُ ٔػَضا َت٤ِّزاَرُسو٢َ اهَّللٔ َػل زٔیَّةٔ بَٔٔخِ ٌَ ِٟ ٍٔ ا َؽ فٔي بَِی ٥َ َرخَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ   

 ٰیسیع نب  ،ند، ثیل، ٰییحی نب دیعس، انعف، انب رمع، زدی نب اثتب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رعہی یک عیب

  یک۔ںیم رتصخ اطعء رفامیئ کشخ افر رت وجھکر وک ادنازہ رک ےک دےنی

 دیبعاہلل نب دیعس، ییحی، دیبعاہلل، انعف، دبعاہلل، زدی نب اثتب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رعاای ںیم رت وجھکر دانی

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 رعاای ںیم رت وجھکر دانی

     842    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ابوزاؤز، شٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، وہ اپ٨ے واٟس سے، ػاٟح، اب٩ طہاب، سا٥ٟ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز، زیس ب٩ ثاب  :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا َش ا٢َ َحسَّ َٗ ٍَ  أَِخبََر٧َا أَبُو َزاُوَز  َُّط َس٤ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ َسا٤ّٟٔا أَِخبََرُظ أ٧َ َػأٟٕح 

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّي اهَّللُ  و٢ُ إٔ٪َّ َزیَِس ب٩َِ ثَابٕٔ  أَِخبََرُظ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ُ٘ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َش َزایَا بٔاٟزُّكَٔب ًَ ٌَ ِٟ ٍٔ ا َؽ فٔي بَِی ٥َ َرخَّ

ٔ َو  ٤ِز َٔک َوبٔاٟتَّ ٔ ذَٟ َُیِر ِؽ فٔي  ٥ِ یَُزخِّ َٟ 

اوبداؤد، وقعیب نب اربامیہ، فہ اےنپ فادل ےس، اصحل، انب اہشب، اسمل، دبعاہلل نب رمع، زدی نب اثتب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی 

فرسی ہگج ںیم رتصخ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رعاای ںیم رت وجھکر افر کشخ وجھکر دےنی یک ااجزت اطعء رفامیئ افر اس ےک العفہ د

 افر ااجزت اطعء ںیہن رفامیئ۔

 اوبداؤد، وقعیب نب اربامیہ، فہ اےنپ فادل ےس، اصحل، انب اہشب، اسمل، دبعاہلل نب رمع، زدی نب اثتب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ےک اسملئ ف ااکحؾرخدی ف رففتخ :   ابب

 رعاای ںیم رت وجھکر دانی

     843    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور وشٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، ًبساٟزح٩٤، ٣اٟک، زاؤز ب٩ حؼین، ابوسٔیا٪، ابوہزیزہ :  راوی

وُب ب٩ُِ إٔبِزَ  ُ٘ ٌِ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َوَش ٩ًَِ أَبٔي أَِخبََر٧َا إِٔسَح ُِٟحَؼیِٔن  ٩ًَِ َزاُوَز ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ   ٩ًَِ َُٟط  ُى  ِٔ اصٔی٥َ َوا٠َّٟ

ََ بَٔٔخِ  َزایَا أَِ٪ تَُبا ٌَ ِٟ َؽ فٔي ا ٥َ َرخَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل َیاَ٪  ِٔ ٕٙ ُس أَِو ٣َا زُوَ٪ ٔػَضا فٔي َخ٤َِشٔة أَِوُس

 ٕٙ  َخ٤َِشٔة أَِوُس

ااحسؼ نب وصنمر فوقعیب نب اربامیہ، دبعارلنمح، امکل، داؤد نب نیصح، اوبایفسؿ، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااجزت اطعء رفامیئ رعاای ںیم ادنازہ رک ےک رففتخ رکےن یک اپچن فقس ای اپچن فقس ےس مک ںیم۔

 ااحسؼ نب وصنمر فوقعیب نب اربامیہ، دبعارلنمح، امکل، داؤد نب نیصح، اوبایفسؿ، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 رعاای ںیم رت وجھکر دانی

     844    حسیث                               و٦ج٠س س  :  ج٠س



 

 

 ًبساهَّلل ب٩ ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، یحٌي، بظیر ب٩ ششار، سہ١ ب٩ ابي حث٤ة :  راوی

ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ بَُظیِر ٩ًَِ یَِحٌَي  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ أَبٔي َحِث٤ََة شَ أَِخبََر٧َا  َشإر 

زَ  ٌَ ِٟ َؽ فٔي ا َّي َیِبُسَو َػََلحُطُ َوَرخَّ ٔ َحً ٤َز ٍٔ اٟثَّ ٩ًَِ بَِی ٥َ ٧ََهي  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٔػَضا َیأِل٠َُُضا أَص٠َُِضا أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ََ بَٔٔخِ ایَا أَِ٪ تَُبا

 ُركَّبا

 ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دبع اہلل نب دمحم نب دبعارلنمح، 

 

مة

 

ذب
ایفسؿ، ییحی، ریشب نب ک ار، لہس نب ایب 

ےن اممتعن رفامیئ ولھپ وک رففتخ رکےن یک سج فتق کت اؿ یک رخایب اک ملع ہن وہ افر ااجزت اطعء رفامیئ رعاای ںیم ادنازہ رک ےک 

 ر اھک  ںیک۔رففتخ رکےن یک  اہک اس وک گوگ رففتخ رک ےک رت وجھک

  :  رافی

 

مة

 

ذب
 دبعاہلل نب دمحم نب دبعارلنمح، ایفسؿ، ییحی، ریشب نب ک ار، لہس نب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 رعاای ںیم رت وجھکر دانی

     845    حسیث                               ٠س سو٦ج  :  ج٠س

 حشین ب٩ ًیسي، ابواسا٣ة، وٟیس ب٩ ٛثیر، بظیر ب٩ ششار، رآٍ ب٩ خسیخ و سہ١ ب٩ ابوحث٤ة :  راوی

ا َٗ  ٕ ثٔیر َٛ َِٟؤٟیُس ب٩ُِ  ثَىٔي ا ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ا٢َ َحسَّ َٗ ُِٟحَشیُِن ب٩ُِ ًٔیَسي  ٍَ أَِخبََر٧َا ا ٔ ٢َ أَِخبََرنٔي بَُظیِرُ ب٩ُِ َشَشإر أَ٪َّ َرآ

 ُ٤ِٟ ٩ًَِ ا ٥َ ٧ََهي  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ثَاُظ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٔ إ ٔاَّ ب٩َِ َخٔسیٕخ َوَسِض١َ ب٩َِ أَبٔي َحِث٤ََة َحسَّ ٤ِز ٔ بٔاٟتَّ ٤َز ٍُ اٟثَّ زَاب٨ََةٔ بَِی

َُّط  إ٧ٔ َٓ َزایَا  ٌَ ِٟ ُض٥ِ ْٔلَِػَحأب ا َٟ  أَذَٔ٪ 

 ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 

مة

 

ذب
، ف دی نب ریثک، ریشب نب ک ار، راعف نب دخجی ف لہس نب اوب

 

نیسح نب یسیع، اوبااسمة

فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ )عیب( زماہنب ےس ینعی درتخ ےک افرپ ےک ولھپں وک کشخ ولھپں ےک وعض رففتخ رکےن ےس نکیل 

 وک ااجزت دی اس ےیل ہک فہ اتحمج افر رضفرت دنم وہےت ںیہ۔رعاای فاگوں 

  :  رافی

 

مة

 

ذب
، ف دی نب ریثک، ریشب نب ک ار، راعف نب دخجی ف لہس نب اوب

 

 نیسح نب یسیع، اوبااسمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اسملئ ف ااکحؾرخدی ف رففتخ ےک :   ابب

 رعاای ںیم رت وجھکر دانی



 

 

     846    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، یحٌي، بظیر ب٩ ششار :  راوی

 ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ َشَشإر  ٩ًَِ بَُظیِر ٩ًَِ َیِحٌَي  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٠َِیطٔ  أَِخبََر٧َا  ًَ َّي اهَّللُ  أَِػَحأب َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل

ٔػَضا َزایَا بََٔخِ ٌَ ِٟ ٍٔ ا ٥َ فٔي بَِی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َؽ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل اُٟوا َرخَّ َٗ َُّض٥ِ  ٥َ أ٧َ  َوَس٠َّ

اؾ ےس رفاتی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ہبیتق نب دیعس، ثیل، ییحی، ریشب نب ک ار روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب رک

 فملس ےن ااجزت اطعء رفامیئ رعاای یک عیب ںیم ولھپں اک ادنازہ رک ےک۔

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، ییحی، ریشب نب ک ار :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ض کشخ وجھکررت وجھکر ےک وع

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 رت وجھکر ےک وعض کشخ وجھکر

     847    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلي، یحٌي، ٣اٟک، ًبساهَّلل ب٩ یزیس، زیس ب٩ ابوًیاغ، سٌس :  راوی

ث٨ََ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا  ًَیَّإغ  ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَبٔي  ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ َیزٔیَس  ثَىٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ ا یَِحٌَي 

َٟطُ أَیَ  ا٢َ ٩ِ٤َٟٔ َحِو َ٘ َٓ ٔ بٔاٟزُّكَٔب  ٤ِز ٩ًَِ اٟتَّ  ٥َ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ ُسئ١َٔ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ٕس  ٌِ ُؽ اٟزُّكَ َس ُ٘ اُٟوا ٨ِ َٗ ُب إَٔذا َیبَٔص 

٨ًَِطُ  ٨ََهي  َٓ  ٥ِ ٌَ  َن

رمعف نب یلع، ییحی، امکل، دبعاہلل نب زیدی، زدی نب اوبایعش، دعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف 

گوگ زندکی ےھٹیب وہےئ ےھت اؿ  ای ایگ کشخ وجھکر وک رت وجھکر ےک وعض رففتخ رکان اسیک ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  و

 ےس درایتف ای ہک رت وجھکر وت کشخ وہ رک ٹھگ اجیت ےہ۔ اوہنں ےن رفامای   اہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای۔

 رمعف نب یلع، ییحی، امکل، دبعاہلل نب زیدی، زدی نب اوبایعش، دعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب



 

 

 رت وجھکر ےک وعض کشخ وجھکر

     848    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ گزطتہ حسیث ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

ًَلٔيِّ ب٩ِٔ ٣َ  ُس ب٩ُِ  َة أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌٔی١َ ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ٩ًَِ إِٔس٤َ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ یَابٔيُّ  ِٟرٔفِ َٕ ا ُس ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا ٣َُح٤َّ
ا٢َ َحسَّ َٗ ِی٤ُوٕ٪ 

٠َِیطٔ َو  ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ ُسئ١َٔ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ سٔ ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٌِ ٩ًَِ َس ٩ًَِ َزیِٕس  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ یَزٔیَس  ا٢َ َس٥ََّ٠ ٩ًَِ  َ٘ َٓ  ٔ ٤ِز ٩ًَِ اٟزُّكَٔب بٔاٟتَّ

٨ًَِطُ  ٨ََهي  َٓ  ٥ِ ٌَ اُٟوا َن َٗ ُؽ إَٔذا یَبَٔص  ُ٘  أََی٨ِ

 رتہمج زگہتش دحثی ےک اطمقب ےہ۔

 رتہمج زگہتش دحثی ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریھ سج یک امیپشئ اک ملع ہن وہ وجھکر ےک وعض رففتخ رکانوجھکر اک ڈ

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 وجھکر اک ڈریھ سج یک امیپشئ اک ملع ہن وہ وجھکر ےک وعض رففتخ رکان

     849    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، ابوزبیر، جابز ب٩ ًبساهَّللابزاہی٥ ب٩ حش٩، ححاد، اب٩ جزیخ :  راوی

َُّط  ٔ أ٧َ ا٢َ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔي أَبُو اٟزُّبَیِر َٗ ث٨ََا َححَّاْد  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحَش٩ٔ  و٢ُ ٧ََهي أَِخبََر٧َا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ا ُ٘ ِبٔس اهَّللٔ َش ًَ ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  َس٤ٔ

 ٩ًَِ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٔ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٤ِز ٤َُِٟشَّمَّ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ٜٔی٠َُضا بٔاِلَِٜی١ٔ ا ٥ُ٠َ ٣َ ٌِ ٔ  َا ُش ٤ِز بَِرةٔ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ٍٔ اٟؼُّ  بَِی

اربامیہ نب نسح، اجحج، انب رججی، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن 

 یک انپ اک ملع ہن وہ )ینعی سج ڈریھ ےک فزؿ اک ملع ہن وہ اس ڈریھ ےک رففتخ رفامیئ وجھکر اک اکی ڈریھ رففتخ رکےن ےس ہک سج

 (رکےن ںیم ادنہشی ےہ یمک زایدیت اک

 اربامیہ نب نسح، اجحج، انب رججی، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اانج اک اکی اابنر اانج ےک اابنر ےک وعض رففتخ رکان

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 اانج اک اکی اابنر اانج ےک اابنر ےک وعض رففتخ رکان

     850    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بز ب٩ ًبساهَّللابزاہی٥ ب٩ حش٩، ححاد، اب٩ جزیخ، ابوزبیر، جا :  راوی

َّطُ  ٔ أ٧َ ا٢َ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔي أَبُو اٟزُّبَیِر َٗ ث٨ََا َححَّاْد  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحَش٩ٔ  ا٢َ أَِخبََر٧َا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ا َٗ و٢ُ  ُ٘ ًَِبسٔ اهَّللٔ َش ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  َس٤ٔ

بَِرةُ  َُ اٟؼُّ ٥َ  َا تَُبا
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٤َُِٟشَّمَّ  ا٨َّٟٔييُّ َػل َِٜی١ٔ ا ا٦ٔ بٔاِل ٌَ بَِرةُ ٩ِ٣ٔ اٟلَّ ا٦ٔ َو َا اٟؼُّ ٌَ بَِرةٔ ٩ِ٣ٔ اٟلَّ ا٦ٔ بٔاٟؼُّ ٌَ ٩ِ٣ٔ اٟلَّ

ا٦ٔ  ٌَ  ٩ِ٣ٔ اٟلَّ

اربامیہ نب نسح، اجحج، انب رججی، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہن 

 اجےئ ہلغ اکی ڈریھ ہلغ ےک ڈریھ ےک وعض افر ہن یہ فزؿ ےیک وہےئ ہلغ ےک وعض۔رففتخ ای 

 اربامیہ نب نسح، اجحج، انب رججی، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلغ ےک وعض ہلغ رففتخ رکان

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ہلغ ےک وعض ہلغ رففتخ رکان

     851    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٤ُِٟزَاب٨ََٔة أَِ٪  أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  اهَّللٔ َػل

 َ ِیَّل َوإِٔ٪ ل َٛ ُط بٔزَبٔیٕب  ٌَ ٣ّا أَِ٪ َیبٔی ِیَّل َوإِٔ٪ لَاَ٪ ََکِ َٛ  ٕ ٍَ ث٤َََز َحائٔٔلطٔ َوإِٔ٪ لَاَ٪ ٧َِدَّل بَٔت٤ِز ا٦ٕ ٧ََهي َیبٔی ٌَ َِٜی١ٔ كَ ٔ طُ ب ٌَ ا أَِ٪ َیبٔی ًّ اَ٪ َزِر

 ل٠ُِّطٔ ٩ًَِ َذَٟٔک 

ہبیتق، ثیل، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زماہنب ےس اممتعن رفامیئ۔ زماہنب ہی ےہ ہک اےنپ 



 

 

ابغ ںیم یگل وہیئ وجھکر وک ارتی وہیئ وجھکر ےک وعض رففتخ ای اجےئ افر ارگ تیھک وہ وت اس وک ہلغ ےک وعض فزؿ رک ےک رففتخ 

 ؾ یک اممتعن رفامیئ۔رکے اؿ امت

 ہبیتق، ثیل، انعف، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ہلغ ےک وعض ہلغ رففتخ رکان

     852    سیثح                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٟح٤یس ب٩ ٣ح٤س، ٣د٠س ب٩ یزیس، اب٩ جزیخ، ًلاء، جابز :  راوی

ًََلا  ٩ًَِ ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ٣َِد٠َُس ب٩ُِ َیزٔیَس  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  َِٟح٤ٔیٔس ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َحسَّ ٩ًَِ َجابٔز ٕئ 

 ًَ َّي اهَّللُ  ًَ َػل ٥َ َو ٌَ ِب١َ أَِ٪ یُِل َٗ  ٔ ٤َز
ٍٔ اٟثَّ ٩ًَِ بَِی ٠َٔة َو َٗ ٤َُِٟحا ٤ُِٟزَاب٨ََةٔ َوا ٔ َوا ٤َُِٟدابََزة ٩ًَِ ا ٍٔ َذَٟٔک إ ٔاَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهي  ٩ِ بَِی

َراص٥ٔٔ  ٔ َواٟسَّ ٧َا٧ٔیر  بٔاٟسَّ

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ اخمربہ دبعادیمحل نب دمحم، دلخم نب زیدی، انب رججی، اطعء، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

زماہنب افر احمہلق ےس افر ولھپں ےک رففتخ ےس سج فتق کت فہ اھکےن ےک القئ ہن وہں افر اممتعن رفامیئ ولھپں ےک رففتخ 

 رکےن ےس نکیل رفہیپ افر ارشیف ےک وعض )عیب درتس ےہ(۔

 نب رججی، اطعء، اجربدبعادیمحل نب دمحم، دلخم نب زیدی، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابیل اس فتق کت رففتخ ہن رکان ہک بج کت فہ دیفس ہن وہ اجںیئ

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 اجںیئ ابیل اس فتق کت رففتخ ہن رکان ہک بج کت فہ دیفس ہن وہ

     853    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلي ب٩ ححز، اس٤اًی١، ایوب، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَیُّوَب  ٌٔی١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَلٔيُّ ب٩ُِ حُِحز َّي اهَّللُ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ  َػل ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهي   



 

 

٤ُِِٟظتَرَٔی  ٍَ َوا ٔ َِٟبائ اَصَة ٧ََهي ا ٌَ ِٟ ي َیبَِیفَّ َوَیأ٩َ٣َِ ا
َّ ٨ِب١ُٔ َحً ٩ًَِ اٟشُّ ي َتزِصَُو َو

َّ ٍٔ ا٨َِّٟد٠َٔة َحً  بَِی

تعن رفامیئ وجھکر ےک یلع نب رجح، اامسلیع، اویب، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امم

رففتخ رکےن ےس سج فتق کت ہک فہ رپ ششک رنیگن ہن وہ اجںیئ افر )ویہگں ےک( ابیل رففتخ رکےن ےس سج فتق کت ہک 

دیفس ہن وہ افر آتف اک ادنہشی لکن اجےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ رففتخ رکےن فاےل وک رففتخ رکےن 

 رخدیےن ےس۔ےس افر رخدیار وک 

 یلع نب رجح، اامسلیع، اویب، انعف، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ابیل اس فتق کت رففتخ ہن رکان ہک بج کت فہ دیفس ہن وہ اجںیئ

     854    حسیث                               سو٦ ج٠س  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ابوا احوؾ، ا ا٤ًع حبیب ب٩ ابي ثاب ، ابوػاٟح :  راوی

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ َحبٔیٔب ب٩ِٔ أَبٔي ثَابٕٔ   ٤ًَِٔع  ٩ًَِ اِْلَ ث٨ََا أَبُو اِْلَِحَؤؾ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣َ بٔي َػأٟٕح َحسَّ

ِیَحانٔيَّ  َّا  َا ٧َحُٔس اٟؼَّ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ إ٧ٔ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِخبََرُظ  َّي اهَّللُ  َّي ٧َزٔیَسص٥ُِ  أَِػَحأب ا٨َّٟٔييِّ َػل ٔ َحً ٤ِز ٍٔ اٟتَّ َٚ بَٔح٤ِ ِذ ٌٔ ِٟ َو َا ا

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ ٔ بٔطٔ  َٓ ٚٔ ث٥َُّ اِطتَر َِٟورٔ ُط بٔا ٌِ  بٔ

ہبیتق نب دیعس، اوباالوحص، االشمع بیبح نب ایب اثتب، اوباصحل ےن اکی احصیب ےس ہک  اس ےن اہک ای روسؽ! مہ گوگ )وجھکر یک 

جاایف افر ذعؼ ےک وعض سج فتق کت ہک زایدہ ہن د ں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وجھکر وک 
صبئ
ےلہپ ہادنی ےک ااسقؾ( 

جاایف افر ذعؼ )وجھکر یک ااسقؾ( رخدی ےل۔
صبئ
 دبہل رففتخ رکف رھپ اس ےک وعض 

 ہبیتق نب دیعس، اوباالوحص، االشمع بیبح نب ایب اثتب، اوباصحل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  وعض مک زایدہ رففتخ رکانوجھکر وک وجھکر ےک

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 وجھکر وک وجھکر ےک وعض مک زایدہ رففتخ رکان

     855    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

بوسٌیس ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ و حارث ب٩ ٣شٜین، اب٩ ٗاس٥، ٣اٟک، ًبسا٤ٟحیس ب٩ سہی١، سٌیس ب٩ ٣شیب، ا :  راوی

 خسری

٩ًَِ ابِ  َٟطُ  ُى  ِٔ ٍُ َوا٠َّٟ ٠َِیطٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔیٕن ِٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة َوا ثَىٔي ٣َأْٟک أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ٔ ا

٩ًَِ أَبٔي َس  ٤َُِٟشیَّٔب  ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٤َِٟحٔیٔس ب٩ِٔ ُسَضِی١ٕ  ًَِبسٔ ا َّي اهَّللُ ٩ًَِ  ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ُِٟدِسرٔیِّ َو ٌٔیٕس ا

٠َِیطٔ  ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ٕ َج٨ٔیٕب  ََٓحاَئ بَٔت٤ِز ًَلَي َخِیبََر  ١َ٤َ َرُجَّل  ٌِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اِسَت ٔ َخِیبََر َصََٜذا ًَ ٥َ أَل١ُُّ َت٤ِز  َوَس٠َّ

ا٢َ  ا٢َ َرُسوَٗ َ٘ َٓ ََلٔث  ًَیِٔن بٔاٟثَّ ا ًَیِٔن َواٟؼَّ ََ ٩ِ٣ٔ َصَذا بَٔؼا ا ٨َأُِخُذ اٟؼَّ َٟ َّا  ٠َِیطٔ  َا َواهَّللٔ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ إ٧ٔ ًَ َّي اهَّللُ  ٢ُ اهَّللٔ َػل

َراص٥ٔٔ َج٨ٔیّبا ٍِ بٔاٟسَّ َراص٥ٔٔ ث٥َُّ ابَِت ٍَ بٔاٟسَّ َِٟح٤ِ ٍِ ا ٔ ١ِ ب ٌَ ِٔ ٥َ  َا َت  َوَس٠َّ

نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، دبعادیجمل نب نب ل، دیعس نب بیسم، اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ افر رضحت دمحم 

اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی آدیم وک ربیخ اک اعلم انبای فہ اکی دمعہ مسق یک وجھکر ں سج وک 

ئ  ےتہک ںیہ ےل رک آای

 

 
۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ای ربیخ یک امتؾ وجھکر ں ایسی ںیہ؟ اس ےن اہک ہک ںیہن دخا یک مسق! ج

مہ گوگ دف اصع وجھکر دے رک اکی اصع ای نیت اصع دے رک دف اصع فوصؽ رکےت ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت 

ئ  رخدی ںیل۔اک ا ہن رکف ہکلب امتؾ وجھکر وک ےلہپ رفہیپ

 

 
  ےک وعض رففتخ رکف رھپ رفہیپ ادا رک ےک ج

 دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، دبعادیجمل نب نب ل، دیعس نب بیسم، اوبدیعس دخری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ رخدی :   ابب

 وجھکر وک وجھکر ےک وعض مک زایدہ رففتخ رکان

     856    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 نص ب٩ ًلي واس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس، سٌیس، ٗتازة، سٌیس ب٩ ٣شیب، ابوسٌیس خسری :  راوی

 ٌٔ ًَلٓٔيٕ َوإِٔس٤َ ٤َُِٟشیَّٔب أَِخبََر٧َا َنِصُ ب٩ُِ  ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیْس  ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ َخأٟٕس  ُط  َٟ ُى  ِٔ وزٕ َوا٠َّٟ ٌُ ی١ُ ب٩ُِ ٣َِش

ٕ َریَّاَ٪ َولَاَ٪ َت٤ِ  ُتَٔي بَٔت٤ِز ٥َ أ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ُِٟدِسرٔیِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌٔیٕس ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ زُ َرُسو٢ٔ ٩ًَِ أَبٔي َس ًَ َّي اهَّللُ  اهَّللٔ َػل

 ١ِ ٌَ ِٔ ا٢َ  َا َت َ٘ َٓ ًَیِٔن ٩ِ٣ٔ َت٤ِز٧َٔا  ا بَٔؼا ًّ ٨َاُظ َػا ٌِ اُٟوا ابَِت َٗ ي َل٥ُِٜ صََذا 
َّ ا٢َ أَن َ٘ َٓ َّل ٓٔیطٔ یُِبْص  ٌِ ٍِ َب ٔ ٩ِٜٔ ب إٔ٪َّ صََذا  َا َشٔؼحُّ َوَل َٓ

ٔ ٩ِ٣ٔ َصَذا َحاَجَتَک   َت٤َِزَ  َواِطتَر

 فاامسلیع نب دوعسد، اخدل، دیعس، اتقدة، دیعس نب بیسم، اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل رصن نب یلع



 

 

 فملس یک دختم ادقس ںیم رایؿ )وجھکر یک ایلع مسق اک انؾ ےہ( شیپ یک یئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک وجھکر ںیم لعب وجھکر یھت

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درایتف ای ہک ہی درتس ںیہن ےہ نکیل اینپ وجھکرفں وک رففتخ رکف )دقن رمق رپ(  و ہک کشخ یھت۔ آپ یلص

 رھپ  و رضفری وہ وت افر رخدی ےل۔

 رصن نب یلع فاامسلیع نب دوعسد، اخدل، دیعس، اتقدة، دیعس نب بیسم، اوبدیعس دخری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 وجھکر وک وجھکر ےک وعض مک زایدہ رففتخ رکان

     857    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ ًبساٟزح٩٤، ابوسٌیس خسریاس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس، ہظا٦، یحٌي ب٩ ابي ٛثیر، ابوس٤٠ہ ب :  راوی

 ٩ًَِ  ٕ ثٔیر َٛ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ أَبٔي  ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ وز ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ثَىٔي إِٔس٤َ ِبٔس َحسَّ ًَ أَبٔي َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ 

 ُٚ ٨َّا ٧ُزَِز ُٛ ا٢َ  َٗ ُِٟدِسرٔیُّ  ٌٔیٕس ا ث٨ََا أَبُو َس ا٢َ َحسَّ َٗ ٍُ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٨َبٔی َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ِضٔس َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ًَ ًَلَي   ٍٔ َِٟح٤ِ َت٤َِز ا

 َٕ ٕ بَٔؼا ا٢َ  َا َػاعَِي َت٤ِز َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َٔک َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َّ ذَٟ َب٠َ َٓ  َٔ ا ًَیِٔن بٔاٟؼَّ ا َٕ َو َا اٟؼَّ َو َا َػاعَِي ح٨َِٔلٕة بَٔؼا

 َص٤ّا بٔٔسِرَص٤َیِٔن زِٔر 

اامسلیع نب دوعسد، اخدل، اشہؾ، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک مہ وک دفر وبنی یلص اہلل 

 ہیلع فآہل فملس ںیم ناواں وجھکر الم رکیت یھت مہ گوگ اس ںیم ےس دف اصع دے رک اکی اصع رخدیا رکےت ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع

فآہل فملس وک ہی االطع پ یچن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وجھکر ےک دف اصع رففتخ ہن ےیک اجںیئ اکی اصع ےک وعض افر ہن 

 یہ دف اصع وہیگں ےک وعبض اکی اصع ےک افر ہن اکی درمہ دبہل ںیم دف درمہ ےک۔

  نب دبعارلنمح، اوبدیعس دخریاامسلیع نب دوعسد، اخدل، اشہؾ، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 وجھکر وک وجھکر ےک وعض مک زایدہ رففتخ رکان

     858    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہظا٦ ب٩ ٤ًار، یحٌي، اب٩ ح٤زة، ا اوزاعي، یحٌي، ابوس٤٠ہ، ابوسٌیس :  راوی



 

 

ا٢َ َحسَّ  َٗ ٩ًَِ َیِحٌَي  ث٨ََا اِْلَِوَزاعٔيُّ 
ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ َیِحٌَي َوصَُو اب٩ُِ َح٤ِزََة  إر  َّ٤ًَ ثَىٔي أَبُو أَِخبََر٧َا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ثَىٔي أَبُو َس٤َ٠ََة 

 َٗ ٌٔیٕس  ٕ َس ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َا َػاعَِي َت٤ِز ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َٓ  َٕ ًَیِٔن بَٔؼا ٍٔ َػا َِٟح٤ِ ٍُ َت٤َِز ا ٨َّا ٧َبٔی
ُٛ َٕ َو َا َػاعَِي ح٨َِٔلٕة  ا٢َ  بَٔؼا

َٕ َو َا زِٔرَص٤َیِٔن بٔٔسِرَص٥ٕ   بَٔؼا

 ےس رفاتی ےہ ہک مہ گوگ ناواں وجھکر دف اصع ادا رک ےک اکی اصع اشہؾ نب امعر، ییحی، انب زمحة، االفزایع، ییحی، اوبہملس، اوبدیعس

فوصؽ ای رکےت ےھت اس رپ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دف اصع وہیگں ےک ہن دف اکی اصع ےک وعض افر ہن یہ دف 

 اصع وہیگں ےک وعبض اکی اصع ےک افر ہن دف درمہ وعبض اکی درمہ ےک۔

  امعر، ییحی، انب زمحة، االفزایع، ییحی، اوبہملس، اوبدیعساشہؾ نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 وجھکر وک وجھکر ےک وعض مک زایدہ رففتخ رکان

     859    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہظا٦ ب٩ ٤ًار، یحٌي، اب٩ ح٤زة، ا اوزاعي، یحٌي، ً٘بہ ب٩ ًبساِٟاَف، ابوسٌیس :  راوی

ثَىٔي َیِحٌَ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا اِْلَِوَزاعٔيُّ 
َٗا٢َ َحسَّ ٩ًَِ َیِحٌَي َوصَُو اب٩ُِ َح٤ِزََة  إر  َّ٤ًَ ثَىٔيأَِخبََر٧َا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ  ي  َبُة ب٩ُِ  ِ٘ ًُ

ٕ بَزِ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔت٤ِز ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ أَتَي بََٔل٢ْ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َٗ ٌٔیٕس  ثَىٔي أَبُو َس ا٢َ َحسَّ َٗ أَفٔ  َِ ِٟ ا٢َ اِطتََریُِتطُ ا َٗ ا٢َ ٣َا َصَذا  َ٘ َٓ نٓٔيٕ 

٠َِیطٔ  ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ یِٔن  ًَ ا بَٔؼا ًّ بِطُ  َػا ًَیُِن اٟزِّبَا  َا َترِقَ ِظ  ٥َ أَوِّ
 َوَس٠َّ

 اشہؾ نب امعر، ییحی، انب زمحة، االفزایع، ییحی، ہبقع نب دبعااغلرف، اوبدیعس ےس رفاتی ےہ ہک البؽ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی ای ےہ؟ یک دختم ںیم ربین وجھکر ےل رک احرض وہےئ )ہی وجھکر یک اکی ایلع مسق وہیت ےہ( آپ یلص

رضحت البؽ ےن رعض ای ںیم ےن دف اصع ادا رک ےک اس اک اکی اصع ایل ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  چ وت ہی وت ابلکل 

 وسد ےہ زندکی ہن اج )رہزگ( اس ےک رقبی یھب ہن کٹھپ۔

 فزایع، ییحی، ہبقع نب دبعااغلرف، اوبدیعساشہؾ نب امعر، ییحی، انب زمحة، اال :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 وجھکر وک وجھکر ےک وعض مک زایدہ رففتخ رکان



 

 

     860    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، سٔیا٪، زہزی، ٣اٟک ب٩ اوض ب٩ حسثا٪، ٤ًز ب٩ خلاب :  راوی

َِٟحَسثَا٪ٔ  ٩ًَِ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ أَِؤض ب٩ِٔ ا ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  أب أَِخبََر٧َا إِٔسَح َِٟدلَّ ٍَ ٤ًََُز ب٩َِ ا َّطُ َس٤ٔ  أ٧َ

ٔ شَ  ٤ِزُ ب ٚٔ رٔبّا إ ٔاَّ َصاَئ َوَصاَئ َواٟتَّ َِٟورٔ َصُب بٔا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اٟذَّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ و٢ُ  ِٟبُرُّ ُ٘  َصاَئ َوَصاَئ َوا
ٔ رٔبّا إ ٔاَّ ٤ِز اٟتَّ

ٔ رٔبّا إ ٔاَّ َصاَئ  ٌٔیر ٌٔیرُ بٔاٟظَّ ِٟبُرِّ رٔبّا إ ٔاَّ َصاَئ َوَصاَئ َواٟظَّ  َوَصاَئ  بٔا

ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، زرہی، امکل نب افس نب دحاثؿ، رمع نب اطخب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ےن اراشد رفامای وسےن ہادنی ےک وعض رففتخ رکان وسد ےہ نکیل بج ابلکل دقن اعمہلم وہ ایس رطہقی ےس وسان وسےن ےک وعض افر 

افر وجھکر وجھکر ےک وعض وسد ےہ نکیل دقن افر وہیگں وہیگں ےک دبہل ےہ نکیل دقن در دقن افر  و  و ےک وعض ہادنی ہادنی ےک وعض 

 وسد ےہ نکیل ابلکل دقن وہ )وت فہ وسد ںیم دالخ ںیہن ےہ(۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، زرہی، امکل نب افس نب دحاثؿ، رمع نب اطخب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وجھکر وک وجھکر ےک وعض رففتخ رکان

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 وجھکر وک وجھکر ےک وعض رففتخ رکان

     861    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٓـی١، وہ اپ٨ے واٟس سے، ابوزرًہ، ابوہزیزہ واػ١ ب٩ ًبسا اًلي، اب٩ :  راوی

٩ًَِ أَبٔي صَُزیِ  َة  ًَ ٩ًَِ أَبٔي ُزِر ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِی١ٕ  ـَ ُٓ ث٨ََا اب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ِبٔس اِْلَ ًَ َّي أَِخبََر٧َا َوأػ١ُ ب٩ُِ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ َزَة 

 ٔ ٤ِز ٤ِزُ بٔاٟتَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اٟتَّ ِس اهَّللُ  َ٘ َٓ ٩ِ٤َ َزاَز أَِو اِزَزاَز  َٓ ٠ِٔ٤ِٟٔح یَّسا بَٔیٕس  ٠ِٔ٤ُِٟح بٔا ٔ َوا ٌٔیر ٌٔیرُ بٔاٟظَّ ِٟٔح٨َِلةٔ َواٟظَّ ِٟٔح٨َِلُة بٔا أَِربَي َوا

َِٟوا٧ُطُ  ِ  أَ َٔ  إ ٔاَّ ٣َا اِخَت٠َ

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  فالص نب دبعاالیلع، انب لیضف، فہ اےنپ فادل ےس، اوبزرہع، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی

اراشد رفامای وجھکر وجھکر ےک وعض افر وہیگں وہیگں ےک وعض افر  و  و ےک وعض افر کمن کمن ےک وعض ابلکل یہ دقن۔ سپ سج ےن 

 (زایدہ ای وت فہ وسد وہایگ۔ نکیل بج سنج دبؽ اجےئ )ینعی وہیگں ای ہافؽ وجھکر ےک وعض وہ وت زایدہ افر مک انیل درتس ےہ



 

 

 فالص نب دبعاالیلع، انب لیضف، فہ اےنپ فادل ےس، اوبزرہع، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وہیگںں ےک وعض وہیگں رففتخ رکان

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 رکانوہیگںں ےک وعض وہیگں رففتخ 

     862    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ بزیٍ، یزیس، س٤٠ہ، اب٩ ٤٘٠ًة، ٣ح٤س ب٩ سیری٩، ٣ش٥٠ ب٩ ششار و ًبساهَّلل ب٩ ًتیک :  راوی

ا٢َ حَ  َٗ ث٨ََا یَزٔیُس  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ بَزٔی ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ٣َُح٤َّسٔ ب٩ِٔ ٔسیرٔی٩َ  ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ ث٨ََا َس٤َ٠َُة َوصَُو اب٩ُِ  سَّ

اؤیََة  ٌَ ا٣ٔٔ  َو٣ُ ٨ِ٤َِٟز٢ُٔ بَیَِن ًَُباَزَة ب٩ِٔ اٟؼَّ ٍَ ا ا َا َج٤َ َٗ ًَتٔیٕک  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ  ا٢َ ٧ََضا٧َا ٣ُِش٥ٔٔ٠ ب٩ِٔ َشَشإر َو َٗ ثَُض٥ِ ًَُباَزةُ  َحسَّ

ٔ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػ  ٌٔیر ِٟبُرِّ َواٟظَّ ِٟبُرِّ بٔا ٚٔ َوا َِٟورٔ ٚٔ بٔا َِٟورٔ َصٔب َوا َصٔب بٔاٟذَّ ٍٔ اٟذَّ ٩ًَِ بَِی ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ٔ ل ٤ِز ٔ َواٟتَّ ٌٔیر بٔاٟظَّ

٠ُِط اِْلَخُ إ ٔاَّ ٣ِٔثَّل ب٤ِٔٔث١ٕ یَ  ُ٘ ٥ِ َش َٟ ٠ِٔ٤ِٟٔح َو ٠ِٔ٤ِٟٔح بٔا ا٢َ أََحُسص٤َُا َوا َٗ  ٔ ٤ِز َٚ بٔاٟتَّ َِٟورٔ ٚٔ َوا َِٟورٔ َصَب بٔا ٍَ اٟذَّ ّسا بَٔیٕس َوأ٣َََز٧َا أَِ٪ ٧َبٔی

٩ِ٤َ َزاَز أَِو ا َٓ ا٢َ أََحُسص٤َُا  َٗ َٕ ٔطئ٨َِا  ِی َٛ ِٟبُرِّ یَّسا بَٔیٕس  ٌٔیَر بٔا ٔ َواٟظَّ ٌٔیر ِٟبُرَّ بٔاٟظَّ َصٔب َوا ِس أَِربَيبٔاٟذَّ َ٘ َٓ  ِزَزاَز 

، دمحم نب ریسنی،  ملس نب ک ار ف دبعاہلل نب کیتع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ابعدہ نب دمحم نب دبعاہلل نب زبعی، زیدی، ہملس، ا

 

مة
علق
نب 

اصتم ےن رضحت اعمفہی نب ایب ایفسؿ دفونں رضحات اکی یہ اکمؿ ںیم عمج وہےئ۔ سپ سج فتق رضحت ابعدہ ےن دحثی 

رففتخ رکےن یک اممتعن رفامیئ افر ہادنی وک لقن رفامیئ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسےن وک وسےن ےک وعض 

ہادنی ےک وعض افر وہیگں وک وہیگں ےک وعض رففتخ رکےن یک اممتعن رفامیئ افر ایس رطہقی ےس  و وک  و ےک وعض افر وجھکر وک 

ت وجھکر ےک وعض رففتخ رکےن ےس عنم رفامای )فاحض رےہ ہک اکی رافی ےن اؿ دفونں رضحات ںیم ےس ینعی  ملس ےن ای رضح

دبعاہلل ےن اس دقر ااضہف ای ہک کمن کمن ےک وعض افر دفرسے رافی ےن اس وک لقن ںیہن ای۔ نکیل ربارب ربارب ابلکل دقن افر مہ 

وک مکح وہا وسےن وک ہادنی ےک وعض رففتخ رکےن اک افر ہادنی وک وسےن ےک وعض افر وہیگں وک  و ےک وعض افر  و وک وہیگں ےک 

ںیہ )ینعی مک زایدہ سج رطح ےس دؽ ہاےہ اکی رافی ےن اس دقر ااضہف ای افر لقن ای ہک سج یسک ےن وعض سج رطہقی ےس مہ ہا

 (زایدہ دای افر زایدہ فوصؽ ای وت اس ےن درتقیقح وسدی نیل دنی ای۔

، دمحم نب ریسنی،  ملس نب ک ار ف دبعاہلل نب کیتع :  رافی

 

مة
علق
 دمحم نب دبعاہلل نب زبعی، زیدی، ہملس، انب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 وہیگںں ےک وعض وہیگں رففتخ رکان

     863    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ےہ۔تزج٤ہ گزطتہ حسیث ٛے ٣لابٙ  :  راوی

 ٩ًَِ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ ٩ًَِ َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  َة  ٌٔی١ُ َوصَُو اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ ١ُ ب٩ُِ صَٔظا٦ٕ  َّ٣ َْ ٤ُ ِٟ ثَىٔي أَِخبََر٧َا ا َٗا٢َ َحسَّ اب٩ِٔ ٔسیرٔی٩َ 

ا٢َ  َٗ ِس لَاَ٪ یُِسعَي اب٩َِ صُز٣ُِزَ  َٗ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ًُبَِیٕس َو ًَ ا٣ٔٔ  َوبَیَِن ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ َشَشإر َو ٨ِ٤َِٟز٢ُٔ بَیَِن ًَُباَزَة ب٩ِٔ اٟؼَّ ٍَ ا َج٤َ

َصٔب بٔاٟ ٍٔ اٟذَّ ٩ًَِ بَِی  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ ٧ََضا٧َا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ثَُض٥ِ ًَُباَزةُ  اؤَیَة َحسَّ ٌَ ٣ُ ٔ ٤ِز ٔة َواٟتَّ َـّ ٔٔ ِٟ ٔة بٔا َـّ ٔٔ ِٟ َصٔب َوا ذَّ

 ٔ ِٟبُرِّ ب ٔ َوا ٤ِز ٠ُِط اِْلَخُ إ ٔاَّ َسَواّئ بَٔشَوائٕ بٔاٟتَّ ُ٘ ٥َِٟ َش ٠ِٔ٤ِٟٔح َو ٠ِٔ٤ِٟٔح بٔا ا٢َ أََحُسص٤َُا َوا َٗ  ٔ ٌٔیر
ٔ بٔاٟظَّ ٌٔیر ِٟبُرِّ َواٟظَّ ا٢َ ا َٗ  ٣ِٔثَّل ب٤ِٔٔث١ٕ 

ٍَ اٟذَّ  ٠ِطُ اِْلَخُ َوأ٣َََز٧َا أَِ٪ ٧َبٔی ُ٘ ٥ِ َش َٟ ِس أَِربَي َو َ٘ َٓ ٔ أََحُسص٤َُا ٩ِ٣َ َزاَز أَِو اِزَزاَز  ٌٔیر ِٟبُرَّ بٔاٟظَّ َصٔب َوا َة بٔاٟذَّ َـّ ٔٔ ِٟ ٔة َوا َـّ ٔٔ ِٟ َصَب بٔا

َٕ ٔطئ٨َِا ِی َٛ ِٟبُرِّ یَّسا بَٔیٕس  ٌٔیَر بٔا  َواٟظَّ

 رتہمج زگہتش دحثی ےک اطمقب ےہ۔

 رتہمج زگہتش دحثی ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  و ےک وعض  و رففتخ رکان

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

  و ےک وعض  و رففتخ رکان

     864    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ گزطتہ ٛے ٣لابٙ ےہ :  راوی

ث٨ََ  ا٢َ َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ثَىٔي ٣ُِش٥ُٔ٠ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ ث٨ََا َس٤َ٠َُة ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ١ٔ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ا برِٔشُ ب٩ُِ ا

 َٓ اؤیََة  ٌَ ا٣ٔٔ  َوبَیَِن ٣ُ ٨ِ٤َِٟز٢ُٔ بَیَِن ًَُباَزَة ب٩ِٔ اٟؼَّ ٍَ ا ا َا َج٤َ َٗ ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ًُبَِیٕس  ا٢َ ًَُباَزةُ ٧َهَ ب٩ُِ َشَشإر َو ي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َ٘

ٌٔی ِٟبُرِّ َواٟظَّ ِٟبُرَّ بٔا ٚٔ َوا َِٟورٔ َٚ بٔا َِٟورٔ َصٔب َوا َصَب بٔاٟذَّ ٍَ اٟذَّ ٥َ أَِ٪ ٧َبٔی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َػل َٗ  ٔ ٤ِز ٤َِز بٔاٟتَّ ٔ َواٟتَّ ٌٔیر َر بٔاٟظَّ



 

 

١ِ اِْلَخُ إ ٔاَّ َس  ُ٘ ٥َِٟ َش ٠ِٔ٤ِٟٔح َو ٠ِٔ٤َِٟح بٔا ٥ِ أََحُسص٤َُا َوا َٟ ِس أَِربَي َو َ٘ َٓ ا٢َ أََحُسص٤َُا ٩ِ٣َ َزاَز أَِو اِزَزاَز  َٗ َواّئ بَٔشَوإئ ٣ِٔثَّل ب٤ِٔٔث١ٕ 

 ٔ ٌٔیَر ب ٔ َواٟظَّ ٌٔیر ِٟبُرَّ بٔاٟظَّ َصٔب َوا َٚ بٔاٟذَّ َِٟورٔ ٚٔ َوا َِٟورٔ َصَب بٔا ٍَ اٟذَّ ١ِ اِْلَخُ َوأ٣َََز٧َا أَِ٪ ٧َبٔی ُ٘ َٕ ٔط َش ِی َٛ ِٟبُرِّ یَّسا بَٔیٕس  َّ ا َب٠َ َٓ ئ٨َِا 

 ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ثُوَ٪ أََحازٔیَث  ا٢َ ٣َا بَا٢ُ رَٔجا٢ٕ یَُحسِّ َ٘ َٓ ا٦َ  َ٘ َٓ اؤیََة  ٌَ َِٟحٔسیُث ٣ُ ِس َػحٔب٨َِاُظ َصَذا ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

ًَا َ أ َٓ ا٦َ  َ٘ َٓ ا٣ٔٔ   َٔک ًَُباَزَة ب٩َِ اٟؼَّ َّ ذَٟ َب٠َ َٓ ُط ٨ِ٣ُٔط  ٌِ ٥ِ َنِش٤َ َٟ ٨َاُظ ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َو ٌِ ث٩ََّ ب٤َٔا َس٤ٔ ٨ََُٟحسِّ ا٢َ  َ٘ َٓ َِٟحٔسیَث  َز ا

٩ًَِ أَبٔي ٩ًَِ ٣ُِش٥ٔٔ٠ ب٩ِٔ َشَشإر  َتاَزةُ َرَواُظ  َٗ ُط  َٔ َٟ اؤیَُة َخا ٌَ ٥َ َوإِٔ٪ َر٥َُٔ ٣ُ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ًَُباَزةَ  َػل ٔث  ٌَ  اِْلَِط

 ہی ااضہف ےہ ہک سج فتق رضحت اعمفہی ےن ہی دحثی ینس وت رفامای گووگں یک ای احتل ےہ ہک فہ رتہمج زگہتش ےک اطمقب ےہ نکیل

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاایت لقن رکےت ںیہ  و ہک مہ ےن ںیہن ینس افر مہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تبحص 

 ےئگ افر اوہنں ےن ہی رفاتی لقن یک افر رفامای مہ ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ںیم رےہ بج رضحت ابعدہ ےن ہی ابت ینس وت فہ ڑھکے وہ

 ہیلع فآہل فملس ےس  و ہک  ےہ مہ اس وک لقن رک ں ےگ ارگہچ رضحت اعمفہی انراض یہ ویکں ہن وہں۔

 رتہمج زگہتش ےک اطمقب ےہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

  و ےک وعض  و رففتخ رکان

     865    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ آز٦، ًبسة، اب٩ ابورعوبة، ٗتازة، ٣ش٥٠ ب٩ ششار، ابواطٌث ػ٨ٌاني، ًبازة ب٩ ػا٣  :  راوی

ٔث اٟأَِخبََرنٔي ٣ُحَ  ٌَ ٩ًَِ أَبٔي اِْلَِط ٩ًَِ ٣ُِش٥ٔٔ٠ ب٩ِٔ َشَشإر  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ وبََة  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي رَعُ ِبَسَة  ًَ  ٩ًَِ ُس ب٩ُِ آَز٦َ  َّ٩ًَِ ٤ انٔيِّ  ٌَ ٨ِ ؼَّ

٥َ أَِ٪  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٍَ ا٨َّٟٔييَّ َػل ا٣ٔٔ  َولَاَ٪ بَِسرٔیًّا َولَاَ٪ بَاَی ا٦َ ًَُباَزَة ب٩ِٔ اٟؼَّ َٗ َِٟو٣ََة  َائ٥ٕٔ أَ٪َّ ًَُباَزَة  َٖ فٔي اهَّللٔ   َا یََدا

َصٔب  َصَب بٔاٟذَّ ا  َا أَِزرٔی ٣َا هَٔي أ ََا إٔ٪َّ اٟذَّ ًّ ِس أَِحَسثُِت٥ِ بُُیو َٗ  ٥ُِ َّٜ ا٢َ أَیَُّضا ا٨َّٟاُض إ٧ٔ َ٘ َٓ ًَِی٨َُضا َوإٔ٪َّ َخٔلیّبا   َوِز٧ّا بَٔوِزٕ٪ تٔبِرُصَا َو

َـّ  ٔٔ ِٟ َة بٔا َـّ ٔٔ ِٟ ثَرُص٤َُ ا ِٛ ُة أَ َـّ ٔٔ ِٟ َصٔب یَّسا بَٔیٕس َوا ةٔ بٔاٟذَّ َـّ ٔٔ ِٟ ٍٔ ا ًَِی٨َُضا َو َا بَأَِض بٔبَِی ا َو َا َتِؼ٠ُُح ا٨َّٟٔشیَئُة ٔة َوِز٧ّا بَٔوِزٕ٪ تٔبِرَُصا َو

ٍٔ اٟ ٔ ٣ُِسّیا ب٤ُِٔسٕی َو َا بَأَِض بٔبَِی ٌٔیر ٌٔیَر بٔاٟظَّ ِٟبُرِّ َواٟظَّ ِٟبُرَّ بٔا ثَرُص٤َُا َو َا َشِؼ٠ُُح أ ََا إٔ٪َّ ا ِٛ ٌٔیرُ أَ ِٟٔح٨َِلةٔ یَّسا بَٔیٕس َواٟظَّ ٔ بٔا ٌٔیر ظَّ

٩ِ٤َ َزاَز أَِو اِستَ  َٓ ا ب٤ُٔٓسٕ  ٠ِٔ٤َِٟح ٣ُسًّ ي َذََکَ ا
َّ ٔ ٣ُِسّیا ب٤ُِٔسٕی َحً ٤ِز ٤َِز بٔاٟتَّ ِس أَِربَيَنٔشیَئّة أ ََا َوإٔ٪َّ اٟتَّ َ٘ َٓ  زَاَز 

،

 

ة
ب 
اتقدة،  ملس نب ک ار، اوباثعش اعنصین، ابعدة نب اصتم ےس رفاتی ےہ ہک ) و ہک زغفہ دبر ےک  دمحم نب آدؾ، دبعة، انب اوبرعف



 

 

رشاکء ںیم ےس ےھت( افر روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دتس ابمرک رپ وہنجں ےن تعیب یک یھت۔ اس ابت رپ ہک مہ گوگ 

 فاےل یک ربایئ ےس ہی ابت نس رک رضحت ابعدہ نب اصتم ہبطخ دخافدن دقفس ےک اکؾ ںیم ںیہن ڈر ں  ہ یسک صخش ےس ربایئ رکےن

دےنی ڑھکے وہ ےئگ افر اہک ہک اے گووگ! مت ےن فہ ویبع اکنیل ہک نج ےس ںیم فافق وہ ا اید روھک ہک مت گوگ وسےن ےک وعض ربارب 

لکش ںیم وہ ای افر ھچک اس ںیم رحج ںیہن ےہ ربارب وتؽ رک ڈال وہ ای ہکس وہ افر مت گوگ ہادنی وک رففتخ رکف ہادنی ےک وعض فہ ہکس یک 

ہادنی وک رففتخ رکان وسےن ےک وعض افر ہادنی زایدہ وہ نکیل ابلکل دقن الزؾ ےہ اس ںیم اعیمد درتس ںیہن )ینعی ہادنی ارگ 

رپ ہی الزؾ وسےن ےک وعض رففتخ رکے وت فزؿ ںیم ربارب وہان الزؾ ںیہن ےہ نکیل دقن دقن الزؾ ےہ اکی اب دے افر اکی اعیمد 

ںیہن ےہ نس گو! وغر ےس نس گو مت گوگ وہیگں وک وہیگں ےک وعض رففتخ رکف افر  و وک  و ےک وعض ربارب ربارب انپ رک افر ارگ  و وک 

وہیگں ےک وعض رففتخ رکے وت زایدہ ادا رکےن ںیم یسک مسق اک وکیئ رحج ںیہن ےہ نکیل ابلکل دقن الزؾ ےہ افر اداھر اک اعمہلم رکان 

ںیہن ےہ مت گوگ وغر ےس نس گو علطم وہاجؤ  و وجھکر وک وجھکر ےک وعض ںیم رففتخ رکف ربارب انپ رک اہیں کت ہک آپ یلص  درتس

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن کمن وک ایبؿ ای۔ اس وک یھب ربارب انپ رک رففتخ رکف ہک  و صخش زایدہ دے ای زایدہ ےل )ینعی زایدہ یمک اک نیل

 د اھکای افر وسد الھکای۔دنی رکے( وت اس ےن وس

، اتقدة،  ملس نب ک ار، اوباثعش اعنصین، ابعدة نب اصتم :  رافی

 

ة
ب 
 دمحم نب آدؾ، دبعة، انب اوبرعف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 رففتخ رکان  و ےک وعض  و

     866    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ثىي و ابزاہی٥ ب٩ شٌ٘وب، ٤ًزو ب٩ ًاػ٥، ہ٤ا٦، ٗتازة، ابوخ٠ی١، ٣ش٥٠ ٣کي، ابواطٌث ػ٨ٌاني،  :  راوی

 ًبازة ب٩ ػا٣ 

 ُ٘ ٌِ ٤َُِٟثىَّي َوإٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َش ُس ب٩ُِ ا ٩ًَِ أَبٔي أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ا٦ْ  ث٨ََا َص٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَأػ٥ٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ا َا َحسَّ َٗ وَب 

ا٢َ َرُسو٢ُ  َٗ ا٢َ  َٗ ا٣ٔٔ   ٩ًَِ ًَُباَزَة ب٩ِٔ اٟؼَّ انٔيِّ  ٌَ ٨ِ ٔث اٟؼَّ ٌَ ٩ًَِ أَبٔي اِْلَِط ِّيِّ  ٤َِٟک ٩ًَِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ ا َِٟد٠ٔی١ٔ  َّي اهَّللُا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   اهَّللٔ َػل

ًَِی٨ُطُ َوِز٧ّا بَٔوِزٕ٪ َوا ٔة تٔبِرُُظ َو َـّ ٔٔ ِٟ ُة بٔا َـّ ٔٔ ِٟ ًَِی٨ُُط َوِز٧ّا بَٔوِزٕ٪ َوا َصٔب تٔبِرُُظ َو َصُب بٔاٟذَّ ِٟبُرُّ اٟذَّ ٔ َوا ٤ِز ٤ِزُ بٔاٟتَّ ٠ِٔ٤ِٟٔح َواٟتَّ ٠ِٔ٤ُِٟح بٔا

ٔ َسَواّئ بَٔشَوإئ  ٌٔیر ٌٔیرُ بٔاٟظَّ ِٟبُرِّ َواٟظَّ وَب بٔا ُ٘ ٌِ ٥ِ یَِذَُکِ اب٩ُِ َش َٟ ٕس  ُى ٤َُٟٔح٤َّ ِٔ
ِس أَِربَي َوا٠َّٟ َ٘ َٓ ٩ِ٤َ َزاَز أَِو اِزَزاَز  َٓ ٣ِٔثَّل ب٤ِٔٔث١ٕ 

 ٔ ٌٔیر ٌٔیرُ بٔاٟظَّ  َواٟظَّ



 

 

ےہ  دمحم نب ینثم ف اربامیہ نب وقعیب، رمعف نب اعمص، امہؾ، اتقدة، اوبلیلخ،  ملس یکم، اوباثعش اعنصین، ابعدة نب اصتم ےس رفاتی

ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای مت گوگ وسان وسےن ےک وعض رففتخ رکف افر ہکس ربارب ربارب ہادنی ہادنی 

ےک وعض دف ہادنی ہکس یک وصرت ںیم وہ ای ڈےلیھ یک لکش ںیم وہ ربارب وتؽ رک کمن ےک وعض افر وجھکر وجھکر ےک وعض افر وہیگں 

   و ےک وعض ربارب ربارب۔ سج یسک ےن زایدہ دای ای زایدہ ایل )ینعی یمک زایدیت اک نیل دنی ای( فہ وسد وہایگ۔وہیگں ےک وعض افر  و

 دمحم نب ینثم ف اربامیہ نب وقعیب، رمعف نب اعمص، امہؾ، اتقدة، اوبلیلخ،  ملس یکم، اوباثعش اعنصین، ابعدة نب اصتم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

  و ےک وعض  و رففتخ رکان

     867    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس، س٠امی٪ ب٩ ًلي :  راوی

ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َ  ٔ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ ا٦َ إ َ٘ َٓ  ٔٚ و ١ٔ ٣َزَّ بٔض٥ِٔ فٔي اٟشُّ
ِّ ٤َُِٟتَول ًَلٓٔيٕ أَ٪َّ أَبَا ا َ٪ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ِو٦ْ أ٧ََا ِش َٗ َِٟیطٔ 

ا٢َ  َٗ ُِٟدِسرٔیَّ  ٌٔیٕس ا ُ  أَبَا َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٖٔ ِ ٩ًَِ اٟصَّ ََٟک 
َ ٨َ٠ُِٗا أََتِی٨َاَ  ٨َِٟٔشأ ا٢َ  َٗ ُط َرُج١ْ ٣َا بَِی٨ََک َوبَیَِن َرُسو٢ٔ  ٨ِ٣ُٔض٥ِ  َٟ

 َٓ ا٢َ  َٗ َُیِرُُظ  َِٟیَص بَِیىٔي َوبَِی٨َُط  ا٢َ  َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا َُیِرُ أَبٔي َس  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َٚ اهَّللٔ َػل َِٟورٔ َصٔب َوا َصَب بٔاٟذَّ إٔ٪َّ اٟذَّ

 ٔٔ ِٟ ا٢َ َوا َٗ ُ٪ أَِو  ا٢َ ُس٠َامِیَ َٗ  ٔٚ َِٟورٔ ٠ِٔ٤ِٟٔح َسَواّئ بٔا ٠ِٔ٤َِٟح بٔا ٔ َوا ٤ِز ٤َِز بٔاٟتَّ ٔ َواٟتَّ ٌٔیر ٌٔیَر بٔاٟظَّ ِٟبُرِّ َواٟظَّ ِٟبُرَّ بٔا ٔة َوا َـّ ٔٔ ِٟ َة بٔا َـّ

ٔلي ٓٔیطٔ َسَواْئ  ٌِ ٤ُ ِٟ ِس أَِربَي َواِْلخُٔذ َوا َ٘ َٓ ًَلَي َذَٟٔک أَِو اِزَزاَز  ٩ِ٤َ َزاَز  َٓ  بَٔشَوإئ 

نب یلع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رفز رضحت اوب اوتمللک ابزار ںیم گووگں ےک اپس ےس زگرے )اؿ  اامسلیع نب دوعسد، اخدل، امیلسؿ

وک دھکی رک( تہب ےس گوگ اؿ یک اجبن ڑبےھ افر ںیم یھب اؿ گووگں ںیم اشلم اھت۔ مہ ےن اہک ہک مہ اہمترے رصػ ےک ابرے ںیم 

ی ےس ہک  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وسان وسےن درایتف رکےن آےئ ںیہ۔ اوہنں ےن رفامای ںیم ےن رضحت اوبدیعس دخر

ےک وعض افر ہادنی ہادنی ےک وعض افر وہیگں وہیگں ےک وعض افر  و  و ےک وعض افر وجھکر وجھکر ےک وعض ربارب ربارب رففتخ 

  فاال انگہ ںیم دفونں دفونں ربارب ںیہ۔رکف۔  و آدیم زایدہ وگتفگ رکے ای زایدہ دے وت اس ےن وسد دای ای وسد ایل۔ وسد دےنی فاال افر ےنیل

 اامسلیع نب دوعسد، اخدل، امیلسؿ نب یلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب



 

 

  و ےک وعض  و رففتخ رکان

     868    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ہارو٪ ب٩ ًبساهَّلل، ابواسا٣ة، اس٤اًی١، حٜی٥ ب٩ جابز، شٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، یحٌي، اس٤اًی١، حٜی٥ ب٩ جابز،  :  راوی

 ًبازة ب٩ ػا٣ 

ا٢َ إِٔس٤َ  َٗ ا٢َ  َٗ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اهَّللٔ  وُب ب٩ُِ أَِخبََرنٔي َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ُ٘ ٌِ ٕ ح َوأ٧ََِبأ٧ََا َش ٜٔی٥ُ ب٩ُِ َجابٔز ث٨ََا َح ٌٔی١ُ َحسَّ

 َٗ ا٣ٔٔ   ٩ًَِ ًَُباَزَة ب٩ِٔ اٟؼَّ  ٕ ٜٔی٥ُ ب٩ُِ َجابٔز ث٨ََا َح ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١َ  ٩ًَِ إِٔس٤َ ث٨ََا َیِحٌَي  ا٢َ َحسَّ َٗ ُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  اؤَیُة إٔ٪َّ صََذا  َا  َػل ٌَ ا٢َ ٣ُ َ٘ َٓ ٔة  َّٔ ٜٔ ُة بٔاِل َّٔ ٜٔ وُب اِل ُ٘ ٌِ ٥ِ یَِذَُکِ َش َٟ ٔة َو
َّٔ ٜٔ ُة بٔاِل َّٔ ٜٔ َصُب اِل و٢ُ اٟذَّ ُ٘ و٢ُ َش ُ٘  َش

ِّي أَِطضَ  ٔن اؤَیُة إ ٌَ وَ٪ بٔأَِرٕق یَُٜوُ٪ بَٔضا ٣ُ ُٛ ِّي َواهَّللٔ ٣َا أُبَالٔي أَِ٪  َا أَ ٔن ا٢َ ًَُباَزةُ إ َٗ ٠ًََِیطٔ َطِیّئا  َّي اهَّللُ  ُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ِّي َس٤ٔ ُس أَن

و٢ُ َذَٟٔک  ُ٘ ٥َ َش  َوَس٠َّ

، اامسلیع، میکح نب اجرب، وقعیب نب اربامیہ، ییحی، اامسلیع، میکح نب اجرب، ابعدة نب اصتم ےس رفاتی 

 

اہرفؿ نب دبع اہلل، اوبااسمة

ہک ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت وسان اکی ڑلپا دفرسے ڑلپے  ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس

ےک ربارب ہی نس رک رضحت اعمفہی ےن رفامای ہی وقؽ ھچک ںیہن اتہک۔ ینعی اہمتری ہی ابت امہری   ںیم ںیہن آریہ ےہ۔ رضحت ابعدہ 

اس  کل ںیم ہن روہں ہک اہجں رپ رضحت اعمفہی وم ود وہں ںیم  ےن رفامای دخا یک مسق! ھجم وک یسک مسق یک وکیئ رپفاہ ںیہن ےہ ارگ ںیم

 اس ابت یک اہشدت داتی وہں البہبش ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی رفامےت ےھت۔

، اامسلیع، میکح نب اجرب، وقعیب نب اربامیہ،  :  رافی

 

 ییحی، اامسلیع، میکح نب اجرب، ابعدة نب اصتماہرفؿ نب دبعاہلل، اوبااسمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ارشیف وک ارشیف ےک وعض رففتخ رکان

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ارشیف وک ارشیف ےک وعض رففتخ رکان

     869    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣اٟک، ٣وسٰي ب٩ ابوت٤ی٥، سٌیس ب٩ ششار، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔي صَُزیِزَ  ٌٔیٔس ب٩ِٔ َشَشإر  ٩ًَِ َس ٩ًَِ ٣ُوَسي ب٩ِٔ أَبٔي َت٤ٔی٥ٕ  ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس َّي اهَّللُ َة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ أَِخبََر٧َا   َػل



 

 

١َ بَِی٨َُض٤َا ـِ َٓ ِرَص٥ٔ  َا  ِرَص٥ُ بٔاٟسِّ ی٨َارٔ َواٟسِّ ی٨َاُر بٔاٟسِّ ا٢َ اٟسِّ َٗ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

 ہبیتق نب دیعس، امکل، ومٰیس نب اوبمیمت، دیعس نب ک ار، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای

ارشیف وک ارشیف ےک وعض رففتخ رکف افر رفہیپ رفہیپ ےک وعض رففتخ رکف ربارب ربارب فزؿ رک ےک مک زایدہ ہن وہ )افر ارگ  مت گوگ

 اکی ہادنی رتہب وہ ای اکی اک وسان رھگا وہ وت رفےپ وک ارشیف دے رک افر ارشیف وک رفہیپ دے رک رخدی ےل(۔

 ، دیعس نب ک ار، اوبرہریہہبیتق نب دیعس، امکل، ومٰیس نب اوبمیمت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفہیپ رفہیپ ےک وعض رففتخ رکان

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 رفہیپ رفہیپ ےک وعض رففتخ رکان

     870    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣اٟک، ح٤یس ب٩ ٗیص ٣کي، ٣حاہس، ٤ًز :  راوی

ا٢َ ٤ًَُزُ اٟسِّ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس  ِّيِّ  ٤َِٟک ِیٕص ا َٗ ٩ًَِ ح٤َُِیسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ِرَص٥ُ أَِخبََر٧َا  ی٨َارٔ َواٟسِّ ی٨َاُر بٔاٟسِّ

 َٓ ِرَص٥ٔ  َا  َِٟی٨َابٔاٟسِّ ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ َّي اهَّللُ  ٨َا َػل ِضُس ٧َبٔیِّ ًَ ١َ بَِی٨َُض٤َا صََذا   ـِ

ہبیتق نب دیعس، امکل، دیمح نب سیق یکم، اجمدہ، رمع ےن رفامای مت گوگ ارشیف وک ارشیف ےک وعض رففتخ رکف افر رفہیپ رفہیپ ےک وعض 

 ؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک مہ گووگں ےس ےہ۔رففتخ رکف۔ یمک زایدیت ہن وہ ہی اراشد )مکح( رضحت روس

 ہبیتق نب دیعس، امکل، دیمح نب سیق یکم، اجمدہ، رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 فتخ رکانرفہیپ رفہیپ ےک وعض رف

     871    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 واػ١ ب٩ ًبسا اًلي، ٣ح٤س ب٩ ٓـی١، وہ اپ٨ے واٟس سے، اب٩ ابون٥ٌ، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِی١ٕ  ـَ ُٓ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ًَِبٔس اِْلَ ا٢َ َرُسو٢ُ  أَِخبََر٧َا َوأػ١ُ ب٩ُِ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة   ٥ٕ ٌِ أَبٔي نُ



 

 

ٔة َو  َـّ ٔٔ ِٟ ُة بٔا َـّ ٔٔ ِٟ َصٔب َوِز٧ّا بَٔوِزٕ٪ ٣ِٔثَّل ب٤ِٔٔث١ٕ َوا َصُب بٔاٟذَّ ٥َ اٟذَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٩ِ٤َ َزاَز أَِو اهَّللٔ َػل َٓ ِز٧ّا بَٔوِزٕ٪ ٣ِٔثَّل ب٤ِٔٔث١ٕ 

ِس أَِربَي َ٘ َٓ  اِزَزاَز 

فالص نب دبعاالیلع، دمحم نب لیضف، فہ اےنپ فادل ےس، انب اوبمعن، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ےن اراشد رفامای مت گوگ وسےن وک وسےن ےک وعض رففتخ رکف فزؿ رک ےک ربارب ربارب افر ہادنی وک ہادنی ےک وعض فزؿ رک ےک 

 زایدہ دای وت فہ وسد وہایگ۔ ربارب ربارب سپ سج یسک ےن

 فالص نب دبعاالیلع، دمحم نب لیضف، فہ اےنپ فادل ےس، انب اوبمعن، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وسےن ےک دبےل وسان رففتخ رکان

 ااکحؾ رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف :   ابب

 وسےن ےک دبےل وسان رففتخ رکان

     872    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اٟک، ٧آٍ، ابوسٌیس خسری :  راوی

َّي اهَّللُ  ُِٟدِسرٔیِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔي َس  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ُٗتَِیَبُة  صََب أَِخبََر٧َا  وا اٟذَّ ٌُ ا٢َ  َا َتبٔی َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ

ٚٔ إ ٔاَّ ٣ِٔثَّل  َِٟورٔ َٚ بٔا َِٟورٔ وا ا ٌُ ٕف َو َا َتبٔی ٌِ ًَلَي َب َضا  ـَ ٌِ وا َب ُّٔ َصٔب إ ٔاَّ ٣ِٔثَّل ب٤ِٔٔث١ٕ َو َا ُتٔظ
وا ٨ِ٣َٔضا َطِیّئا بٔاٟذَّ ٌُ  ب٤ِٔٔث١ٕ َو َا َتبٔی

 ٕ  َُائّٔبا ب٨َٔأجز

اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہن رففتخ رکف وسےن وک ہبیتق، امکل، انعف، 

وسےن ےک وعض نکیل ربارب ربارب افر مت گوگ اکی وک دفرسے رپ زایدہ ہن رکف افر ہادنی وک ہادنی ےک وعض رففتخ ہن رکف نکیل ربارب 

 دقن ےک وعض رففتخ ہن رکف۔ ربارب افر یسک وک اؿ ںیم ےس  و اداھر وہ

 ہبیتق، امکل، انعف، اوبدیعس دخری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 وسےن ےک دبےل وسان رففتخ رکان



 

 

     873    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤یس ب٩ ٣شٌسة و اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، یزیس، اب٩ زریٍ، اب٩ ًو٪، ٧آٍ، ابوسٌیس خسری :  راوی

َٗا٢َ َحسَّ   ٍٕ ث٨ََا یَزٔیُس َوصَُو اب٩ُِ ُزَریِ ا َا َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش َسَة َوإِٔس٤َ ٌَ ًَِوٕ٪ أَِخبََر٧َا ح٤َُِیُس ب٩ُِ ٣َِش ٩ًَِ أَبٔي  ث٨ََا اب٩ُِ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ

ََٓذََکَ اٟ  ٥َ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٍَ أُذُنٔي ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ًَِیىٔي َوَس٤ٔ ا٢َ َبُصَ  َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا َصٔب َس َصٔب بٔاٟذَّ ٩ًَِ اٟذَّ ٨َِّهَي 

ٚٔ إ ٔاَّ َسَواّئ بَٔشَوإئ ٣ِٔثَّل ب٤ِٔٔث١ٕ َو َا  َِٟورٔ ٚٔ بٔا َِٟورٔ ًَلَي اِْلَخٔ َوا وا أََحَسص٤َُا  ُّٔ ٕ َو َا ُتٔظ وا َُائّٔبا ب٨َٔأجز ٌُ   َتبٔی

دیمح نب دعسمة ف اامسلیع نب دوعسد، زیدی، انب زرعی، انب وعؿ، انعف، اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک ریمی آوھکنں ےن داھکی افر 

رفامیئ وسےن افر ہادنی وک )اکی دفرسے ےک وعض(  ریمے اکونں ےن ہک  ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن

رففتخ رکےن ےس نکیل ربارب افر مہ فزؿ افر رفامای مت گوگ ہن رففتخ رکف اداھر وک دقن ےک وعض افر ہن زایدہ رکف اکی وک دفرسے رپ 

 ارگہچ وھکاٹ وہ افر دفرسا رھکا وہ۔

 انب وعؿ، انعف، اوبدیعس دخری دیمح نب دعسمة ف اامسلیع نب دوعسد، زیدی، انب زرعی، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 وسےن ےک دبےل وسان رففتخ رکان

     874    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تیبہ، ٣اٟک، زیس ب٩ اس٥٠، ًلاء ب٩ ششار سے روای  ےہ ٛہ حرضت ٣ٌاویہٗ :  راوی

ایَّة ٩ِ٣ٔ  َ٘ ََ ٔس اؤیََة بَا ٌَ ًََلأئ ب٩ِٔ َشَشإر أَ٪َّ ٣ُ  ٩ًَِ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ُٗتَِیَبُة  ث٨ََا  ثََر ٩ِ٣ٔ  َحسَّ ِٛ َ ٕٚ بٔأ َذَصٕب أَِو َورٔ

ِر  ا٢َ أَبُو اٟسَّ َ٘ َٓ ٩ًَِ ٣ِٔث١ٔ َصَذا إ ٔاَّ ٣ِٔثَّل ب٤ِٔٔث١ٕ َوِز٧َٔضا  ٥َ ی٨ََِهي  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ  َزأئ َس٤ٔ

ہبیتق، امکل، زدی نب املس، اطعء نب ک ار ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعمفہی ےن اکی ربنت اپین ےنیپ اک وسےن ای ہادنی اک رففتخ ای افر 

وسان ہادنی ایل۔ رضحت اوبدرداء ےن رفامای ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک ۔ آپ یلص اہلل  اس ےک انپ ےس زایدہ

 ہیلع فآہل فملس اممتعن رفامےت ےھت اس مسق یک عیب ےس نکیل ربارب ربارب۔

 ہبیتق، امکل، زدی نب املس، اطعء نب ک ار ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعمفہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ہنیگن افر وسےن ےس ڑجے وہےئ اہر یک عیب

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ہنیگن افر وسےن ےس ڑجے وہےئ اہر یک عیب

     875    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، ابوطحاَ سٌیس ب٩ یزیس، خاٟس ب٩ ابي ٤ًزا٪، ح٨ع ػ٨ٌاني، ٓـاٟة ب٩ ًبیس :  یراو

 ًَ ٩ًَِ َخأٟٔس ب٩ِٔ أَبٔي ٤ًَِٔزاَ٪  ٌٔیٔس ب٩ِٔ َیزٔیَس  َٕ َس ٩ًَِ أَبٔي ُطَحا ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َة أَِخبََر٧َا  َٟ ا ـَ َٓ  ٩ًَِ انٔيِّ  ٌَ ٨ِ ٩ِ َح٨َٕع اٟؼَّ

َوَجِس ب٩ِٔ  َٓ ٠ُِتَضا  َٔؼَّ َٓ ًَرَشَ زٔی٨َاّرا  ْز بٔاثِىَِي  ا٢َ اِطتََریُِ  یَِو٦َ َخِیبََر ََٗٔلَزّة ٓٔیَضا َذَصْب َوَخَ َٗ ثََر ٩ِ٣ٔ اثِىَِي ًُبَِیٕس  ِٛ ُت ٓٔیَضا أَ

 َُ ا٢َ  َا تَُبا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َُٓذَٔکَ َذَٟٔک ٨٠َّٟٔٔييِّ َػل ١َ  ًَرَشَ زٔی٨َاّرا  َٔؼَّ َّي ُت  َحً

 نب دیبع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ربیخ ےک دؿ اکی 

 

ہبیتق، ثیل، اوباجشع دیعس نب زیدی، اخدل نب ایب رمعاؿ، شنح اعنصین، اضفَة

فہ  وسےن ےک اہر یک رخدیاری یک سج ںیم ےنیگن وم ود ےھت افر ہی ابرہ ابرہ ارشویفں اک رخدیا۔ سج فتق ںیم ےن اس اک وسان دحیلعہ ای وت

ابرہ ارشویفں ےس زایدہ الکن۔ بج روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم اس ابت اک کذرکہ آای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےن اراشد رفامای رففتخ ہن ای اجےئ سج فتق فہ وسان دحیلعہ ہن ای اجےئ )بج ہک وسےن ےک وعض رففتخ رکان وظنمر وہ(۔

 نب دیبع ہبیتق، ثیل، :  رافی

 

 اوباجشع دیعس نب زیدی، اخدل نب ایب رمعاؿ، شنح اعنصین، اضفَة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ہنیگن افر وسےن ےس ڑجے وہےئ اہر یک عیب

     876    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ٨٣ؼور، ٣ح٤س ب٩ ٣حبوب، ہظی٥، ٟیث ب٩ سٌس، خاٟس ب٩ ابو٤ًزا٪، ح٨ع ػ٨ٌاني، ٓـاٟة ب٩ ًبیس :  راوی

 َ ا٢َ أ٧ََِبأ َٗ ث٨ََا صَُظِی٥ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ٣َِحبُوٕب  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ِزُو ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ًَ ٩ًَِ َخأٟٔس ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا  ٕس  ٌِ ٧َا ا٠َِّٟیُث ب٩ُِ َس

ا٢َ أََػِبُ  یَِو٦َ َخِیبََر ََٗٔلَزّة ٓٔیَضا َذصَ  َٗ ََٟة ب٩ِٔ ًُبَِیٕس  ا ـَ َٓ  ٩ًَِ انٔيِّ  ٌَ ٨ِ ٩ًَِ َح٨َٕع اٟؼَّ َضا أَبٔي ٤ًَِٔزاَ٪  ٌَ أََرِزُت أَِ٪ أَبٔی َٓ ْز  ْب َوَخَ

٠ًََیِ  َّي اهَّللُ  َضآَُذَٔکَ َذَٟٔک ٨٠َّٟٔٔييِّ َػل ٌِ ٕف ث٥َُّ بٔ ٌِ َضا ٩ِ٣ٔ َب ـَ ٌِ ِٓٔؼ١ِ َب ا٢َ ا َ٘ َٓ  ٥َ  طٔ َوَس٠َّ

 نب دیبع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ربیخ 

 

رمعف نب وصنمر، دمحم نب وبحمب، میشہ، ثیل نب دعس، اخدل نب اوبرمعاؿ، شنح اعنصین، اضفَة



 

 

سج ںیم وسان افر گن ےھت۔ ںیم ےن اس وک رففتخ رکان ہااہ وت  فاےل دؿ اکی اہر اپای )ینعی زغفہ ربیخ ےک رفز راہتس ںیم ےھجم اکی اہر الم(

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم اس ابت اک کذرکہ وہا۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےلہپ مت اس وک اگل رکگو )ینعی

 اس اک وسان مت اگل رکگو افر اس ےک ےنیگن اگل رکگو رھپ اس وک رففتخ رکف(۔

 نب دیبع :  فیرا

 

 رمعف نب وصنمر، دمحم نب وبحمب، میشہ، ثیل نب دعس، اخدل نب اوبرمعاؿ، شنح اعنصین، اضفَة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہادنی وک وسےن ےک دبہل اداھر رففخ

 ؾرخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکح :   ابب

 ہادنی وک وسےن ےک دبہل اداھر رففخ

     877    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، ٤ًزو، ابو٨٣ہا٢ :  راوی

یْک لٔي َو  ََ ََشٔ ا٢َ بَا َٗ ٨ِٔ٤َِٟضا٢ٔ  ٩ًَِ أَبٔي ا ٤ًَِزٕو   ٩ًَِ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  أَِخبََرنٔي أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٓ ََٓحائَىٔي  ا ب٨َٔٔشیَئٕة  ّٗ رٔ

ِٟبََراَئ بِ  أََتِیُ  ا َٓ ًَلَيَّ أََحْس  ًَابَُط  ٚٔ َو٣َا  و ُتُط فٔي اٟشُّ ٌِ ِس َواهَّللٔ بٔ َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠ُِ  َصَذا  َا َشِؼ٠ُُح  ُ٘ َٗس٦َٔ َٓ ا٢َ  َ٘ َٓ ُِٟتطُ  َ َشأ َٓ ًَازٕٔب   ٩َ

٠َِیطٔ َو  ًَ َّي اهَّللُ  ٠َِی٨َا ا٨َّٟٔييُّ َػل ُضوَ ًَ َٓ ََل بَأَِض َو٣َا لَاَ٪ َنٔشیَئّة  َٓ ا٢َ ٣َا لَاَ٪ یَّسا بَٔیٕس  َ٘ َٓ  ٍَ ِٟبَِی ٍُ َصَذا ا ٤َِٟٔسی٨ََة َو٧َِح٩ُ ٧َبٔی ٥َ ا  َس٠َّ

ا٢َ ٣ِٔث١َ َذَٟٔک  َ٘ َٓ ُِٟتُط  َ َشأ َٓ أََتِیُتُط  َٓ  ٥َ َٗ ا٢َ لٔي ائِٔ  َزیَِس ب٩َِ أَِر َٗ  رٔبّا ث٥َُّ 

ؽ ےس رفاتی ےہ ہک ریمے اکی رشکی ےن )وسےن ےک وعض( اداھر ہادنی رففتخ یک رھپ دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، رمعف، اوباہنم

ھجم ےس آرک رعض ای ںیم ےن اہک ہک ہی ابت اجزئ ںیہن ےہ۔ اوہنں ےن اہک دخا یک مسق ںیم ےن فہ ہادنی )وسےن ےک وعض اداھر( رس 

رطہقی ےہ۔ اس ےک دعب ںیم رضحت رباء نب اعزب یک  اعؾ رففتخ یک ےہ ہی ابت نس رک یسک ےن )وطبر ارتعاض( اہک ہک ہی طلغ

دختم ںیم احرض وہا افر اؿ ےس درایتف ای اوہنں ےن ایبؿ رفامای روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمہنی ونمرہ ںیم رشتفی الےئ 

 وہ وت اس ںیم وکیئ رحج ںیہن ےہ افر وت مہ گوگ ہی رففتخ ای رکےت ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ ہی اعمہلم دقن اک

ارگ ہی اعمہلم رقض اک وہ وت ہی وسد ےہ رھپ ھجم ےس ایبؿ ای ہک رضحت زدی نب ارمق یک دختم ںیم احرض وہا افر ںیم ےن اؿ ےس 

 درایتف ای وت اوہنں ےن یھب یہی ابت رفامیئ۔

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، رمعف، اوباہنمؽ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ہادنی وک وسےن ےک دبہل اداھر رففخ

     878    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ار و ًا٣ز ب٩ ٣ؼٌب، ابو٨٣ہا٢، بزاء ب٩ ًازب و زیس ب٩ ار٥ٗابزاہی٥ ب٩ حش٩، ححاد، اب٩ جزیخ، ٤ًزو ب٩ زی٨ :  راوی

٤ًَِزُو ب٩ُِ زٔی٨َارٕ  ا٢َ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔي  َٗ ا٢َ  َٗ ث٨ََا َححَّاْد  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحَش٩ٔ  َُّض٤َا أَِخبََرنٔي إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ا ٕب أ٧َ ٌَ ًَا٣ٔزُ ب٩ُِ ٣ُِؼ  َو

 َ و٢ُ َسأ ُ٘ ٨ِٔ٤َِٟضا٢ٔ َش ا أَبَا ا ٌَ َّي اهَّللُ َس٤ٔ ًَِضسٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ًَلَي  ٨َّا َتأجَزی٩ِٔ  ُٛ ا َا  َ٘ َٓ  ٥َ َٗ ًَازٕٔب َوَزیَِس ب٩َِ أَِر ِٟبََراَئ ب٩َِ  ُِٟ  ا

ا٢َ إِٔ٪ لَاَ٪ یَّسا بٔیَ  َ٘ َٓ  ٖٔ ِ ٩ًَِ اٟصَّ  ٥َ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٨َِٟا ٧َٔييَّ اهَّللٔ َػل َ َشأ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ََل ًَ َٓ ََل ٕس  َٓ  بَأَِض َوإِٔ٪ لَاَ٪ َنٔشیَئّة 

 َشِؼ٠ُُح 

اربامیہ نب نسح، اجحج، انب رججی، رمعف نب دانیر ف اعرم نب بعصم، اوباہنمؽ، رباء نب اعزب ف زدی نب ارمق ےس رفاتی ےہ ہک مہ 

ملس ےس )عیب( رصػ ےک قلعتم دفونں دفر وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم اجترت ای رکےت ےھت مہ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ف

ر اک درایتف ای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ ابلکل دقن اعمہلم وہ وت اس ںیم وکیئ رحج ںیہن ےہ افر ارگہچ ہی اعمہلم اداھ

 وہ وت اجزئ ںیہن ےہ۔

 رباء نب اعزب ف زدی نب ارمق اربامیہ نب نسح، اجحج، انب رججی، رمعف نب دانیر ف اعرم نب بعصم، اوباہنمؽ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ہادنی وک وسےن ےک دبہل اداھر رففخ

     879    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ح٥ٜ، ٣ح٤س، طٌبہ، حبیب، ابو٨٣ہا٢ :  راوی

  ُ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ َحبٔیٕب  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٥َٜٔ َِٟح ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ا ُِٟ  أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ  َ ا٢َ َسأ َٗ ٨ِٔ٤َِٟضا٢ٔ  أَبَا ا

ا َ٘ َٓ  ٖٔ ِ ٩ًَِ اٟصَّ ًَازٕٔب  ِٟبََراَئ ب٩َِ  َُّط َخیِْر ا إ٧ٔ َٓ ِٟبََراَئ  ا٢َ َس١ِ ا َ٘ َٓ ُِٟ  َزیِّسا  َ ََٓشأ  ٥ُ٠ًَِ َُّط َخیِْر ٣ٔىِّي َوأَ إ٧ٔ َٓ  ٥َ َٗ ٢َ َس١ِ َزیَِس ب٩َِ أَِر

َصٔب َزی٨ِّ  ٚٔ بٔاٟذَّ َِٟورٔ ٩ًَِ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ا ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٌّ ا َا َج٤ٔی َ٘ َٓ  ٥ُ٠ًَِ  ا٣ٔىِّي َوأَ

نب دبعاہلل نب مکح، دمحم، ہبعش، بیبح، اوباہنمؽ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت رباء نب اعزب ےس عیب رصػ ےک قلعتم ادمح 

درایتف ای وت اوہنں ےن رفامای مت رضحت زدی نب ارمق ےس اس ابرے ںیم درایتف رکف ویکہکن فہ ریمے ےس زایدہ رتہب ںیہ افر فہ ھجم 



 

 

ملع رےتھک ںیہ( رھپ دفونں ےن اہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہادنی وک وسےن ےک وعض ےس زایدہ فافق ںیہ )ینعی زایدہ 

 افر وطبر رقض رففتخ رکےن ےس )عنم رفامای(۔

 ادمح نب دبعاہلل نب مکح، دمحم، ہبعش، بیبح، اوباہنمؽ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہادنی وک وسےن ےک وعض افر وسےن وک ہادنی ےک وعض رففتخ رکان

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ہادنی وک وسےن ےک وعض افر وسےن وک ہادنی ےک وعض رففتخ رکان

     880    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٍ، ًباز ب٩ ًوا٦، یحٌي ب٩ ابواسحاٚ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابي بَکةاح٤س ب٩ ٨٣ی :  راوی

 ٔ ث٨ََا یَِحٌَي ب٩ُِ أَب ا٢َ َحسَّ َٗ وَّا٦ٔ  ٌَ ِٟ ًَبَّازُ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ٠َِی٨َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ٨٣َٔی ًَ َئ  ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َوٓامَٔی ُِقٔ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  َٙ ي إِٔسَح

٩ًَِ أَ  َة  صَ ب٩ُِ أَبٔي بََِکَ َصٔب بٔاٟذَّ ٔة َواٟذَّ َـّ ٔٔ ِٟ ٔة بٔا َـّ ٔٔ ِٟ ٍٔ ا ٩ًَِ بَِی  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ٔب إ ٔاَّ َسَواّئ بٔیطٔ 

َٕ ٔطئ٨َِ  ِی َٛ َصٔب  َة بٔاٟذَّ َـّ ٔٔ ِٟ َٕ ٔطئ٨َِا َوا ِی َٛ ٔة  َـّ ٔٔ ِٟ َصَب بٔا ََ اٟذَّ  ابَٔشَوإئ َوأ٣َََز٧َا أَِ٪ ٧َبَِتا

ادمح نب عینم، ابعد نب وعاؾ، ییحی نب اوبااحسؼ، دبعارلنمح نب ایب رکبة ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

اممتعن رفامیئ ہادنی وک ہادنی ےک وعض رففتخ رکےن ےس افر وسےن وک وسےن ےک وعض سج رطہقی ےس مہ زایدہ ہاںیہ ای مک 

  وسےن ےک وعض سج رطح ہاےہ۔ہاںیہ افر ہادنی ےک رخدیےن اک

 ادمح نب عینم، ابعد نب وعاؾ، ییحی نب اوبااحسؼ، دبعارلنمح نب ایب رکبة :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ےن وک ہادنی ےک وعض رففتخ رکانہادنی وک وسےن ےک وعض افر وس

     881    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یحٌي ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٛثیر رحاني، ابوتوبة، ٣ٌاویہ، ب٩ سَل٦، یحٌي ب٩ ابي ٛثیر، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابوبَکة :  راوی

ُس ب٩ُِ َیِحٌَي ب٩ِٔ ٣َُح٤َّسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ یَِحٌَي ب٩ِٔ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٕ٦ اؤیَُة ب٩ُِ َسَلَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبُو َتِوبََة  ا٢َ َحسَّ َٗ انٔيُّ  ََِٟحَّ  ا
ٕ ثٔیر َٛ



 

 

٠ًََِیطٔ  َّي اهَّللُ  ا٢َ ٧ََضا٧َا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َة  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔي بََِکَ  ٩ًَِ  ٕ ثٔیر
َٛ ٥َ أَِ٪  أَبٔي  ٔة إ ٔاَّ  َوَس٠َّ َـّ ٔٔ ِٟ َة بٔا َـّ ٔٔ ِٟ ٍَ ا ٧َبٔی

یِٕن َسَواّئ بَٔشَوإئ بَٔشَوإئ َر  ٌَ ًَِی٨ّا بٔ َصٔب إ ٔاَّ 
َصَب بٔاٟذَّ ٍَ اٟذَّ یِٕن َسَواّئ بَٔشَوإئ َو َا ٧َبٔی ٌَ ٠َِیطٔ ًَِی٨ّا بٔ ًَ َّي اهَّللُ  ُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

 َٕ ِی َٛ ٔة  َـّ ٔٔ ِٟ َصَب بٔا وا اٟذَّ ٌُ ٥َ َتَباَش َٕ ٔطئُِت٥ِ َوَس٠َّ ِی َٛ َصٔب  َة بٔاٟذَّ َـّ ٔٔ ِٟ  ٔطئُِت٥ِ َوا

، اعمفہی، نب السؾ، ییحی نب ایب ریثک، دبعارلنمح نب اوبرکبة ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی

 

ة
ب 
 دمحم نب ییحی نب دمحم نب ریثک رحاین، اوبوت

 ابلکل یہ دقن ربارب افر وسےن وک وسےن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہادنی وک ہادنی ےک وعض رففتخ رکےن یک اممتعن رفامیئ نکیل

ےک وعض رففتخ رکےن ےس نکیل دقن ربارب ربارب افر روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت گوگ وسےن وک وسےن ےک وعض 

 رففتخ رکف سج رطہقی ےس دؽ ہاےہ افر ہادنی وک ہادنی ےک سج رطہقی ےس دؽ ہاےہ۔

، اعمفہی، نب السؾ، ییحی نب ایب ریثک، دبعارلنمح نب اوبرکبة دمحم نب ییحی نب دمحم :  رافی

 

ة
ب 
 نب ریثک رحاین، اوبوت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 فتخ رکانہادنی وک وسےن ےک وعض افر وسےن وک ہادنی ےک وعض رف

     882    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلي، سٔیا٪، ًبیساهَّلل ب٩ ابي یزیس، اب٩ ًباض، اسا٣ة ب٩ زیس :  راوی

ٍَ اب٩َِ  ٩ًَِ ًُبَِیسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ أَبٔي َیزٔیَس َس٤ٔ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ثَىٔي أَُسا٣َُة ب٩ُِ َزیِٕس أَ٪َّ  أَِخبََر٧َا  و٢ُ َحسَّ ُ٘ ًَبَّإض َش

ا٢َ  َا رٔبّا إ ٔاَّ فٔي ا٨َّٟٔشیَئةٔ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

 نب زدی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

 

 فملس ےن اراشد رمعف نب یلع، ایفسؿ، دیبع اہلل نب ایب زیدی، انب ابعس، ااسمة

 رفامای وسد ںیہن ےہ نکیل اداھر ںیم۔

 نب زدی :  رافی

 

 رمعف نب یلع، ایفسؿ، دیبعاہلل نب ایب زیدی، انب ابعس، ااسمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 وک وسےن ےک وعض افر وسےن وک ہادنی ےک وعض رففتخ رکان ہادنی

     883    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، سٔیا٪، ٤ًزو، ابوػاٟح، ابوسٌیس خسری سے روای  ےہ ٛہ ٣یں ےن حرضت اب٩ ًباض :  راوی



 

 

ثَ  َٗا٢َ َحسَّ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ًَبَّإض أَِخبََر٧َا  ٠ُُِٗ   ٔاب٩ِٔ  و٢ُ  ُ٘ ُِٟدِسرٔیَّ َش ٌٔیٕس ا ٍَ أَبَا َس ٩ًَِ أَبٔي َػأٟٕح َس٤ٔ ٤ِزٕو  ًَ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ٨َا ُس

َتُط ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ  ٌِ زَّ َوَج١َّ أَِو َطِیّئا َس٤ٔ ًَ و٢ُ أََطِیّئا َوَجِسَتُط فٔي َٛٔتأب اهَّللٔ  ُ٘ َّٟٔذی َت َّي اهَّللُأََرأَیَِ  صََذا ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اهَّللٔ َػل  

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ُتطُ ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٌِ زَّ َوَج١َّ َو َا َس٤ٔ ًَ ا٢َ ٣َا َوَجِستُُط فٔي َٛٔتأب اهَّللٔ  ٩ِٜٔ أَُسا٣َُة ب٩ُِ َزیِٕس أَِخبََرنٔي َٗ  َوَل

ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ٤ََّا اٟزِّبَا فٔي ا٨َّٟٔشیَئةٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل  إ٧ٔ

ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ، رمعف، اوباصحل، اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت انب ابعس ےس رعض ای مت گوگ  و ہی 

ےن رفامای ہن وت  ابںیت رکےت وہ ای مت ےن اؿ وک رقآؿ رکمی ںیم اپای ےہ ای روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس مت ےن ہک  ےہ؟ اوہنں

ںیم ہن رقآؿ رکمی ںیم اپای ےہ افر ہن یہ ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک  ےہ نکیل رضحت ااسہم نب زدی ےن ھجم 

ےس رفامای ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم ےس رفامای وسد ںیہن ےہ نکیل اداھر ںیم )ارگہچ اس وک ربارب رففتخ 

 (۔رکے

 ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ، رمعف، اوباصحل، اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ہادنی ےک وعض رففتخ رکان ہادنی وک وسےن ےک وعض افر وسےن وک

     884    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یحٌي، ابي نٌی٥، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، س٤ا  ب٩ رحب، سٌیس ب٩ جبیر، اب٩ ٤ًز :  راوی

ازُ ب٩ُِ َس٠َ  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ِی٥ٕ  ٌَ ٩ًَِ أَبٔي نُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَِخبََرنٔي أَِح٤َُس ب٩ُِ یَِحٌَي   ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبیِر ٩ًَِ َس ٕب  ٞٔ ب٩ِٔ رَحِ ٩ًَِ ٔس٤َا ٤ََة 

َّى اهَّللُ  أََتِیُ  ا٨َّٟٔييَّ َػل َٓ َراص٥َٔ  ٔ َوآُخُذ اٟسَّ ٧َا٧ٔیر ٍُ بٔاٟسَّ أَبٔی َٓ  ٍٔ َِٟب٘ٔی ٍُ اِِلٔب١َٔ بٔا ٨ُِ  أَبٔی ُٛ ا٢َ  َؼَة َٗ ِٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔي بَِیٔ  َح ًَ  

٠ُِ  َیا  ُ٘ َر َٓ ٔ َوآُخُذ اٟسَّ ٧َا٧ٔیر ٍُ بٔاٟسَّ أَبٔی َٓ  ٍٔ َِٟب٘ٔی ٍُ اِِلٔب١َٔ بٔا ِّي أَبٔی ٔن َٝ إ َٟ َ ِّي أُرٔیُس أَِ٪ أَِسأ ٔن ا٢َ  َا بَأَِض أَِ٪ َرُسو٢َ اهَّللٔ إ َٗ اص٥َٔ 

ا َوبَِی٤َُٜ٨َا َشِيْء  َٗ ٔ تَر ِٔ ٥ِ َت َٟ ٔ یَِو٣َٔضا ٣َا  ز ٌِ  َتأُِخَذَصا بٔٔش

نب ہملس، امسک نب رحب، دیعس نب ریبج، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم افٹن رففتخ ای رک ا اھت عیقب ںیم ادمح نب ییحی، ایب میعن،  ،ند 

وت ںیم ارشویفں ےک وعض رففتخ ای رک ا اھت افر ںیم رفہیپ فوصؽ رک ا اھت رضحت ہصفح ےک رھگ ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

ای روسؽ اہلل! ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف رکان ہااتہ وہں ہک ںیم  فملس یک دختم ںیم احرض وہا۔ ںیم ےن رعض ای

افٹن رففتخ رک ا وہں انمہعف ںیم وت ارشویفں ےک وعض رففتخ رک ےک رفہیپ فوصؽ رک ا وہں اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 



 

 

ےس ےل گو سج فتق ہک مت دفونں دحیلعہ ہن وہں اکی اک دفرسے  ےن رفامای اس ںیم یسک مسق یک وکیئ ربایئ ںیہن ےہ ارگ مت اؿ ےک اھبؤ

 ےک ذہم ابیق وھچڑ رک۔ )بلطم ہی ےہ ہک ارگ دقن وہ وت اس ںیم وکیئ رحج ںیہن ےہ(۔

 ادمح نب ییحی، ایب میعن،  ،ند نب ہملس، امسک نب رحب، دیعس نب ریبج، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وسےن ےک وعض ہادنی افر ہادنی ےک وعض وسان ےنیل ےس قلعتم

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 وسےن ےک وعض ہادنی افر ہادنی ےک وعض وسان ےنیل ےس قلعتم

     885    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوا احوؾ، س٤ا ، اب٩ جبیر، اب٩ ٤ًز :  ویرا

 ٔ ٨ُِ  أَب ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٕ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَبیِر ٩ًَِ ٔس٤َإ   ث٨ََا أَبُو اِْلَِحَؤؾ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َة أَِخبََر٧َا  َـّ ٔٔ ِٟ ةٔ أَِو ا َـّ ٔٔ ِٟ َصَب بٔا ٍُ اٟذَّ ی

أََتِیُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ  َٓ َصٔب  ُط َوبَِی٨ََک بٔاٟذَّ ِٗ ارٔ َٔ ََل ُت َٓ َ  َػاحَٔبَک  ٌِ ا٢َ إَٔذا بَاَش َ٘ َٓ أَِخبَرِتُُط بَٔذَٟٔک  َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  َػل

َِٟبْص   َوبَِی٨َُط 

ہبیتق، اوباالوحص، امسک، انب ریبج، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم وسان ہادنی ےک وعض افر ہادنی وسےن ےک وعض رففتخ رک ا 

ںیم اکی رفز دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ای آپ یلص اہلل ہیلع اھت۔ 

فآہل فملس ےن رفامای سج فتق مت رففتخ رکف وت مت اےنپ اسیھت ےس دحیلعہ ہن وہ سج فتق کت فہ اہمترے افر اس ےک درایمؿ رےہ 

  دحیلعہ وہ۔ینعی ابلکل اسحب اصػ رک ےک

 ہبیتق، اوباالوحص، امسک، انب ریبج، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 وسےن ےک وعض ہادنی افر ہادنی ےک وعض وسان ےنیل ےس قلعتم

     886    حسیث                               سو٦ج٠س   :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، وٛیٍ، ٣وسٰي ب٩ ٧آٍ، سٌیس ب٩ جبیر :  راوی

 ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبیِر ٩ًَِ َس  ٍٕ ٔ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ ٧َآ َٗ  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ ُظ أَ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ طُ لَاَ٪ یََِکَ
َّ ِ٪ َیأُِخَذ أ٧َ



 

 

 ٔ ٧َا٧ٔیر َراص٥َٔ ٩ِ٣ٔ اٟسَّ َراص٥ٔٔ َواٟسَّ ٧َا٧ٔیَر ٩ِ٣ٔ اٟسَّ  اٟسَّ

دمحم نب اشبر، فعیک، ومٰیس نب انعف، دیعس نب ریبج رکمفہ ایخؽ رفامےت ےھت رفہیپ رقمر رک ےک ارشایفں انیل افر ارشایفں رقمر رک ےک 

 وک۔ رفہیپ ےنیل

 عف، دیعس نب ریبجدمحم نب اشبر، فعیک، ومٰیس نب ان :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 وسےن ےک وعض ہادنی افر ہادنی ےک وعض وسان ےنیل ےس قلعتم

     887    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ١٣ْ٣، سٔیا٪، ابوہاط٥، سٌیس ب٩ جبیر، اب٩ ٤ًز :  راوی

ٌٔیٔس بِ  ٩ًَِ َس ٩ًَِ أَبٔي َصأط٥ٕ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ  ١ْ َّ٣ َْ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٣ُ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ َّطُ لَاَ٪ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ  ٕ ٩ٔ ُجَبیِر

َراص٥ٔٔ   َا َیَزی بَأِّسا ٔ ٩ِ٣ٔ اٟسَّ ٧َا٧ٔیر ٔ َواٟسَّ ٧َا٧ٔیر َراص٥ٔٔ ٩ِ٣ٔ اٟسَّ ِبٔف اٟسَّ َٗ ىٔي فٔي  ٌِ  َش

دمحم نب اشبر، ؤملم، ایفسؿ، اوباہمش، دیعس نب ریبج، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک فہ ربا ایخؽ رفامےت ےھت ارشایفں رقمر رک ےک رفہیپ 

   و زیچ ےط وہیت فہ یہ زیچ انیل الزیم ےتھجمس ےھت(۔ےنیل ےس افر رفہیپ رقمر رک ےک ارشایفں ےنیل وک )ینعی

 دمحم نب اشبر، ؤملم، ایفسؿ، اوباہمش، دیعس نب ریبج، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ہادنی افر ہادنی ےک وعض وسان ےنیل ےس قلعتموسےن ےک وعض 

     888    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، ٣وسي، ابوطہاب، سٌیس ب٩ جبیر، ابزاہی٥ :  راوی

ا َٗ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ ٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٧َا٧ٔیر ِبٔف اٟسَّ َٗ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ فٔي  ُِٟضَذی١ِٔ  ٩ًَِ أَبٔي ا َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٢َ َحسَّ

ٕق  صَُضا إَٔذا لَاَ٪ ٩ِ٣ٔ َِقِ ُط لَاَ٪ َیَِکَ
َّ َراص٥ٔٔ أ٧َ  ٩ِ٣ٔ اٟسَّ

 رفہیپ ےک وعض سج دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، ایفسؿ، ومیس، اوباہشب، دیعس نب ریبج، اربامیہ ربا ایخؽ رکےت ےھت ارشایفں انیل

 فتق رقض ےس وہں۔



 

 

 دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، ایفسؿ، ومیس، اوباہشب، دیعس نب ریبج، اربامیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 افر ہادنی ےک وعض وسان ےنیل ےس قلعتموسےن ےک وعض ہادنی 

     889    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، ٣وسي، ابوطہاب، سٌیس ب٩ جبیر :  راوی

ث٨ََا ُس  ا٢َ َحسَّ َٗ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ َّطُ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٕ أ٧َ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبیِر ٩ًَِ َس ٩ًَِ ٣ُوَسي أَبٔي ٔطَضإب  َیاُ٪  ِٔ

ٕق   لَاَ٪  َا یََزی بَأِّسا َوإِٔ٪ لَاَ٪ ٩ِ٣ٔ َِقِ

 دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، ایفسؿ، ومیس، اوباہشب، دیعس نب ریبج اس ںیم یسک مسق یک وکیئ ربایئ ںیہن ایخؽ رکےت ےھت۔

 نمح، ایفسؿ، ومیس، اوباہشب، دیعس نب ریبجدمحم نب اشبر، دبعارل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 وسےن ےک وعض ہادنی افر ہادنی ےک وعض وسان ےنیل ےس قلعتم

     890    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ـ٤و٪ سابٙ حسیث ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

 ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبیِر ٩ًَِ َس  ٍٕ ٔ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ ٧َآ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ ًَِبس أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ أَبُو  َٗ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ 

َذا َوَجِستُطُ فٔي َصَذا َٛ ٍٔ  اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٤َِِٟؤؿ  ا

 ومضمؿ اسقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔

 ومضمؿ اسقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وسےن ےک وعض ہادنی انیل

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 وسےن ےک وعض ہادنی انیل



 

 

     891    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ٤ًار، ٣ٌافي، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، س٤ا  ب٩ رحب، سٌیس ب٩ جبیر، اب٩ ٤ًز :  راوی

ازٔ ب٩ِٔ َس٤٠ََ  ٩ًَِ َح٤َّ افَي  ٌَ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ إر  َّ٤ًَ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ  ُس ب٩ُِ  ٕ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبیِر ٩ًَِ َس ٕب  ٩ًَِ ٔس٤َأ  ب٩ِٔ رَحِ َة 

ٍُ ا ِّي أَبٔی ٔن ٠ُِ  ُرَویَِسَ  أَِسأََُٟک إ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ أََتِیُ  ا٨َّٟٔييَّ َػل َٗ ٧َا٧ٔیرٔ َوآُخُذ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ٍٔ بٔاٟسَّ َِٟب٘ٔی ِِلٔب١َٔ بٔا

ا٢َ  َا بَأَِض  َٗ َراص٥َٔ  ا َوبَِی٤َُٜ٨َا َطِیْئ  اٟسَّ َٗ ٔ تَر ِٔ ٥َِٟ َت ٔ یَِو٣َٔضا ٣َا  ز ٌِ  أَِ٪ َتأُِخَذ بٔٔش

دمحم نب دبعاہلل نب امعر، اعمیف،  ،ند نب ہملس، امسک نب رحب، دیعس نب ریبج، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

اجںیئ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف رکان ہااتہ وہں ہک فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم احرض وہا افر رعض ای ہک رہھٹ 

ںیم عیقب )انیم ہگج( ںیم افٹن رففتخ ای رک ا وہں ارشویفں ےک وعض افر ںیم رفہیپ اتیل وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 ےل گو سج فتق کت ہک دحیلعہ ہن وہ اکی رفامای اس ںیم یسک مسق یک وکیئ رکاتہ افر رحج ںیہن ےہ ارگ مت اس دؿ ےک اھبؤ ےس

 دفرسے رپ اقبای وھچڑ رک۔

 دمحم نب دبعاہلل نب امعر، اعمیف،  ،ند نب ہملس، امسک نب رحب، دیعس نب ریبج، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دےنی ےس قلعتم وت ےنل ںیم زایدہ

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 وت ےنل ںیم زایدہ دےنی ےس قلعتم

     892    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبسا اًلي، خاٟس، طٌبہ، ٣حارب ب٩ زثار، جابز :  راوی

ا٢َ  َٗ ًِلَي  ًَِبٔس اِْلَ ُس ب٩ُِ  ٔس٦َ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ا  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز ا٢َ أَِخبََرنٔي ٣َُحارُٔب ب٩ُِ زٔثَإر  َٗ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا َخأْٟس  َحسَّ

َوَزَ٪ لٔي َوَزاَزنٔي َٓ ًَا ب٤ٔٔیزَإ٪  ٤َِٟٔسی٨ََة َز ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا َّي اهَّللُ   ا٨َّٟٔييُّ َػل

ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمہنی ونمرہ  دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، احمرب نب داثر، اجرب

 رشتفی الےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی رتازف اگنمیئ اس ںیم فزؿ رک ےک دای افر زایدہ دای ریمے رقض ےس۔

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، احمرب نب داثر، اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 وت ےنل ںیم زایدہ دےنی ےس قلعتم

     893    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ سابٙ ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

ُس بِ  ٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َجاب ٩ًَِ ٣َُحارٔٔب ب٩ِٔ زٔثَإر   ٕ ز ٌَ ٩ًَِ ٣ِٔش َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ یَزٔیَس  ًَ ُس ب٩ُِ  ا٢َ ٩ُ ٨ِ٣َُؼوٕر َو٣َُح٤َّ َٗ  ٕ ز

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَزاَزنٔي َّي اهَّللُ  انٔي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ـَ َٗ 

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔

 ےہ۔ رتہمج اسقب ےک اطمقب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتےتل فتق اتکھج دانی

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 وتےتل فتق اتکھج دانی

     894    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اہی٥، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، س٤ا ، سویس ب٩ ٗیصشٌ٘وب ب٩ ابز :  راوی

 َٗ ٩ًَِ ُسَویِسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٔس٤َإ   َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ُ٘ ٌِ ا٢َ َج٠َِبُ  أ٧ََا أَِخبََر٧َا َش َٗ ِیٕص 

أََتا٧َا َرُسو٢ُ  َٓ ًّا ٩ِ٣ٔ َصَحَز  ِبٔسیُّ بَز ٌَ ِٟ ُة ا َٓ َٓاِطتََری ٨٣َّٔا  َو٣ََِخَ  ٔ اْ٪ َیزُٔ٪ بٔاِْلَِجز ٥َ َو٧َِح٩ُ ب٤ٔٔىّي َوَوزَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  اهَّللٔ َػل

أ٪ زِٔ٪ َوأَِرٔجِح  ا٢َ ٠َِٟٔوزَّ َ٘ َٓ اؤی١َ   رَسَ

ا ےل رک آےئ وقعیب نب اربامیہ، دبعارلنمح، ایفسؿ، امسک، وسدی نب سیق ےس رفاتی ےہ افر رجہ )انیم ہگج( ےس رخمہف دیعی ڑپک

وت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے اپس رشتفی الےئ افر مہ گوگ )اقمؾ( ینم ںیم ےھت فاہں رپ اکی فزؿ رکےن فاال اھت۔ 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی اپاجئہم رخدیا افر وتےنل فاےل صخش ےس رفامای مت فزؿ رکف افر اتکھج وہا فزؿ رکگو )ینعی بج وتؽ

 رک دف وت زایدہ دف(۔

 وقعیب نب اربامیہ، دبعارلنمح، ایفسؿ، امسک، وسدی نب سیق :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 وتےتل فتق اتکھج دانی

     895    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي و ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س، طٌبہ، س٤ا  ب٩ رحب، ابوػٔوا٪ :  راوی

٩ًَِ ٔس٤َأ  ب٩ِٔ رَحِ  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثىَّي َو٣َُح٤َّ ُس ب٩ُِ ا ُ  أَ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ بَا ٕب 

أَِرَجَح لٔي َٓ ِٟضِٔحَزةٔ  ِب١َ ا َٗ اؤی١َ  ٥َ رَسَ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ُ  ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٌِ ا٢َ بٔ َٗ َواَ٪  ِٔ  َػ

دمحم نب ینثم ف دمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، امسک نب رحب، اوبوفصاؿ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اہھت 

 ںیم ےن اکی اپاجئہم رففتخ ای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اتکھج وہا وتؽ اطعء رفامای ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل رجہت ےس لبق

 فملس ےن ھجم وک زایدہ فزؿ انعتئ رفامای۔

 دمحم نب ینثم ف دمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، امسک نب رحب، اوبوفصاؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 وتےتل فتق اتکھج دانی

     896    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 و٠ة، كاؤض، اب٩ ٤ًزاسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ٣َلبي، سٔیا٪، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، ابونٌی٥، سٔیا٪، ح٨ :  راوی

ا٢َ أَ  َٗ ُس ب٩ُِ إِٔس٤َأًی١َ  َیاَ٪ ح َوأ٧ََِبأ٧ََا ٣َُح٤َّ ِٔ ٩ًَِ ُس ٤ََُِٟلئٔيِّ  ٩ًَِ ا ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا إِٔسَح َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ِی٥ٕ  ٌَ ٧َِبأ٧ََا أَبُو نُ

ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ٩ًَِ كَاُوٕض  َِٟوِزُ٪ َح٨َِو٠ََة  ٤َِٟٔسی٨َٔة َوا ًَلَي ٣َِٜٔیا٢ٔ أَص١ِٔ ا ٤َِِٟٜٔیا٢ُ  ٥َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َػل

 َٙ ُى ِٔلِٔسَح ِٔ  ًَلَي َوِزٔ٪ أَص١ِٔ ٣َََّٜة َوا٠َّٟ

، ساؤس، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رک

 

لة

ظ

ط

 

می یلص اہلل ہیلع ااحسؼ نب اربامیہ، المیب، ایفسؿ، دمحم نب اربامیہ، اوبمیعن، ایفسؿ، ذی

 فآہل فملس ےن اراشد رفامای انپ )افر امیپشئ( دمہنی ونمرہ ےک رضحات یک ربتعم ےہ افر فزؿ الہ ہکم اک۔

، ساؤس، انب رمع :  رافی

 

لة

ظ

ط

 

 اقحس نب اربامیہ، المیب، ایفسؿ، دمحم نب اربامیہ، اوبمیعن، ایفسؿ، ذی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ہلغ رففتخ رکےن ےک اممتعن سج فتق کت اس وک وتؽ ہن ےل ای ہن انپ ہن رک ےل

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ہلغ رففتخ رکےن ےک اممتعن سج فتق کت اس وک وتؽ ہن ےل ای ہن انپ ہن رک ےل

     897    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ و حارث ب٩ ٣شٜین، اب٩ ٗاس٥، ٣اٟک، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

 ٩ًَِ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا  ٍُ ٠َِیطٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔیٕن ِٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة َوا ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  ٣َأٟٕک 

َّي َشِشَتِوَٓٔیطُ  ٤ًَُزَ  طُ َحً ٌِ ٔ ََل یَب َٓ ا٣ّا  ٌَ ََ كَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ ابَِتا َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ 

دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 

 ہلغ رخدیے وت فہ اس وک رففتخ ہن رکے سج فتق کت انپ ای وتؽ ہن دے۔ رفامای  و آدیم

 دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، انعف، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؾرخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکح :   ابب

 ہلغ رففتخ رکےن ےک اممتعن سج فتق کت اس وک وتؽ ہن ےل ای ہن انپ ہن رک ےل

     898    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، اب٩ ٗاس٥، ٣اٟک، ًبساهَّلل ب٩ زی٨ار، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز :  راوی

 َ ا٢َ أ٧ََِبأ َٗ ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر   ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َأٟٕک  أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٧َا اب٩ُِ ا

طُ  ـَ ٔ ب ِ٘ َّي َش طُ َحً ٌِ ٔ ََل یَب َٓ ا٣ّا  ٌَ ََ كَ ا٢َ ٩ِ٣َ ابَِتا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َػل

نب دانیر، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دمحم نب ہملس، انب اقمس، امکل، دبعاہلل 

  و صخش اانج رخدیے فہ اس وک رففتخ ہن رکے سج فتق کت ہک اس رپ ہضبق ہن رک ےل۔

 دمحم نب ہملس، انب اقمس، امکل، دبعاہلل نب دانیر، دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ہلغ رففتخ رکےن ےک اممتعن سج فتق کت اس وک وتؽ ہن ےل ای ہن انپ ہن رک ےل



 

 

     899    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب، ٗاس٥، سٔیا٪، اب٩ كاؤض،اح٤س ب٩ رح :  راوی

ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ كَاُوٕض  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس أس٥ْ  َٗ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕب  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ رَحِ َٗ ا٢َ  َٗ

 َّ ُط َحً ٌُ ََل َیبٔی َٓ ا٣ّا  ٌَ ََ كَ ٥َ ٩ِ٣َ ابَِتا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َٟطُ َػل  ي یََِٜتا

ادمح نب رحب، اقمس، ایفسؿ، انب ساؤس، فہ اےنپ فادل ےس، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 اراشد رفامای  و وکیئ ہلغ رخدیے فہ اس وک رففتخ ہن رکے سج فتق کت اس وک انپ ہن دے۔

 ادمح نب رحب، اقمس، ایفسؿ، انب ساؤس، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ہلغ رففتخ رکےن ےک اممتعن سج فتق کت اس وک وتؽ ہن ےل ای ہن انپ ہن رک ےل

     900    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ٨٣ؼور، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، ٤ًزو، كاؤض، اب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ كَاُوٕض  ٤ِزٕو  ًَ  ٩ًَِ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ُ  ا٨َّٟٔييَّ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَبَّإض 

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  طُ َػل ـَ ٔ ب ِ٘ َّي َش ِب٠َُط َحً َٗ َّٟٔذی   ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ َوا

ااحسؼ نب وصنمر، دبعارلنمح، ایفسؿ، رمعف، ساؤس، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک  

 اس ںیم ہی ےہ ہک سج فتق کت ہضبق ہن رک ےل )بج کت عیب ہن رکے(۔

 ، ایفسؿ، رمعف، ساؤس، انب ابعساقحس نب وصنمر، دبعارلنمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ہلغ رففتخ رکےن ےک اممتعن سج فتق کت اس وک وتؽ ہن ےل ای ہن انپ ہن رک ےل

     901    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، سٔیا٪، اب٩ كاؤض، اب٩ ًباض :  راوی

و٢ُ أ٣ََّ  ُ٘ ًَبَّإض َش ُ  اب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ كَاُوٕض  ٩ًَِ اب٩ِٔ كَاُوٕض  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٨ًَُِط َرُسو٢ُ أَِخبََر٧َا  َّٟٔذی ٧ََهي  ا ا



 

 

 ًَ َّي اهَّللُ  ا٦ُ اهَّللٔ َػل ٌَ ي ُشِشَتِوفَي اٟلَّ
َّ ََ َحً ٥َ أَِ٪ یَُبا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

ہبیتق، ایفسؿ، انب ساؤس، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک سج شء ےس روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہضبق ےس لبق رففتخ 

 رکےن ےس عنم رفامای فہ ہلغ ےہ۔

 ہبیتق، ایفسؿ، انب ساؤس، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ہلغ رففتخ رکےن ےک اممتعن سج فتق کت اس وک وتؽ ہن ےل ای ہن انپ ہن رک ےل

     902    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، اب٩ كاؤض، وہ اپ٨ے واٟس٣ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب ٩ًَِ اب٩ِٔ كَاُوٕض  ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٔٚ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  َٗا٢َ َحسَّ  ٍٕ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ا٢َ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  یطٔ 

٠َِیطٔ َو  ًَ َّي اهَّللُ  َٓأَِحَشُب أَ٪َّ ل١َُّ َطِیٕئ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ًَبَّإض  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ طُ  ـَ ٔ ب ِ٘ َّي َش ُط َحً ٌُ ََل َیبٔی َٓ ا٣ّا  ٌَ ََ كَ ٥َ ٩ِ٣َ ابَِتا َس٠َّ

ا٦ٔ  ٌَ َٟةٔ اٟلَّ ٔ  ب٨ِ٤َٔز

ےن دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، انب ساؤس، فہ اےنپ فادل ےس، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

اراشد رفامای  و وکیئ ہلغ رخدیے فہ اس وک ہن رففتخ رکے سج فتق کت اس رپ فہ ہضبق ہن رک ےل۔ رضحت انب ابعس ےن رفامای ریما 

 ایخؽ ےہ ہک رہ اکی شء ہلغ یک امدنن ےہ )اس وک ہضبق ےس لبق رففتخ رکان درتس ںیہن ےہ(۔

  فادلدمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، انب ساؤس، فہ اےنپ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ہلغ رففتخ رکےن ےک اممتعن سج فتق کت اس وک وتؽ ہن ےل ای ہن انپ ہن رک ےل

     903    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابزاہی٥ ب٩ حش٩، ححاد ب٩ ٣ح٤س، اب٩ جزیخ، ًلاء، ػٔوا٪ ب٩ ٣وہب، ًبساهَّلل ب٩ ٣ح٤س ب٩ ػیفي، حٜی٥ ب٩  :  راوی

 حزا٦

 ِٔ ٩ًَِ َػ ًََلاْئ  ا٢َ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔي  َٗ ا٢َ  َٗ ٕس  ٩ًَِ َححَّأد ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َِٟحَش٩ٔ  َّطُ أَِخبََرُظ َواَ٪ ب٩ِٔ ٣َوِ أَِخبََرنٔي إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ا َصٕب أ٧َ



 

 

٠َیِ  ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٜٔی٥ٔ ب٩ِٔ حٔزَا٦ٕ  ٩ًَِ َح ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّسٔ ب٩ِٔ َػِیفٓٔيٕ  َّي ٩ًَِ  ا٣ّا َحً ٌَ ٍِ كَ ٔ طٔ َوَس٥ََّ٠  َا َتب

 َتِظتَرٔیَطُ َوَتِشَتِوَٓٔیطُ 

جی، اطعء، وفصاؿ نب ومبہ، دبعاہلل نب دمحم نب یفیص، میکح نب زحاؾ ےس رفاتی ےہ ہک اربامیہ نب نسح، اجحج نب دمحم، انب رج

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای مت ہلغ اس فتق کت رففتخ ہن رکف سج فتق کت اس وک ہن رخدی گو افر اس رپ ہضبق 

 ہن رک گو۔

 ، اطعء، وفصاؿ نب ومبہ، دبعاہلل نب دمحم نب یفیص، میکح نب زحاؾاربامیہ نب نسح، اجحج نب دمحم، انب رججی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ہلغ رففتخ رکےن ےک اممتعن سج فتق کت اس وک وتؽ ہن ےل ای ہن انپ ہن رک ےل

     904    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ گزطتہ حسیث ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

 ٩ًَِ ًََلاْئ َذَٟٔک  ا٢َ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ َوأَِخبََرنٔي  َٗ ا٢َ  َٗ ث٨ََا َححَّاْد  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحَش٩ٔ  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ًِٔؼ٤َةَ أَِخبََر٧َا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ا ُِٟحَظَّٔمِّ    ا

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٜٔی٥ٔ ب٩ِٔ حٔزَا٦ٕ   ٩ًَِ َح

 رتہمج زگہتش دحثی ےک اطمقب ےہ۔

 رتہمج زگہتش دحثی ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ہلغ رففتخ رکےن ےک اممتعن سج فتق کت اس وک وتؽ ہن ےل ای ہن انپ ہن رک ےل

     905    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زا٦س٠امی٪ ب٩ ٨٣ؼور، ابوا احوؾ، ًبساٌٟزیزب٩ رٓیٍ، ًلاء ب٩ ابورباح، حزا٦ ب٩ حٜی٥، حٜی٥ ب٩ ح :  راوی

ًََلأئ بِ   ٩ًَِ  ٍٕ ِی َٓ ٔ ب٩ِٔ ُر زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا أَبُو اِْلَِحَؤؾ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُ٪ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٩ًَِ حٔزَا٦ٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ُس٠َامِیَ ٩ٔ أَبٔي َربَإح 

 ٔ ب ٔة ََفَ َٗ َس ا٦ٔ اٟؼَّ ٌَ ا٣ّا ٩ِ٣ٔ كَ ٌَ ُ  كَ ٌِ ٜٔی٥ُ ب٩ُِ حٔزَا٦ٕ ابَِت ا٢َ َح َٗ ا٢َ  َٗ ٜٔی٥ٕ  َّي َح أََتِیُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َٓ ُط  ـَ ٔ ب ِٗ ِب١َ أَِ٪ أَ َٗ ِحُ  ٓٔیطٔ 

طُ  ـَ ٔ ب ِ٘ َّي َت طُ َحً ٌِ ٔ ا٢َ  َا َتب َ٘ َٓ ُط  َٟ َٔک  ُت ذَٟ ََٓذََکِ  ٥َ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  اهَّللُ 



 

 

ےہ ہک ںیم ےن امیلسؿ نب وصنمر، اوباالوحص، دبعازعلزینب رعیف، اطعء نب اوبرابح، زحاؾ نب میکح، میکح نب زحاؾ ےس رفاتی 

دصہق اک ہلغ رخدیا افر ہضبق رکےن ےس لبق اس ےس عفن احلص ای )ینعی فہ ہلغ رففتخ رک ےک( رھپ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک 

دختم ںیم احرض وہا افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس ابت اک کذرکہ ای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اس وک 

 رففتخ ہن رکف سج فتق کت ہک مت اس رپ ہضبق ہن رک گو۔

 امیلسؿ نب وصنمر، اوباالوحص، دبعازعلزینب رعیف، اطعء نب اوبرابح، زحاؾ نب میکح، میکح نب زحاؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیے اس اک رففتخ رکان درتس ںیہن ےہ سج فتق کت اس رپ ہضبق ہن رک ےل و صخش ہلغ انپ رک رخ

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

  و صخش ہلغ انپ رک رخدیے اس اک رففتخ رکان درتس ںیہن ےہ سج فتق کت اس رپ ہضبق ہن رک ےل

     906    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠امی٪ ب٩ زاؤز و حارث ب٩ ٣شٜین، اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، ٨٣ذر ب٩ ًبیس، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، اب٩ ٤ًز :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ َوصِٕب   ٍُ ٠َِیطٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔیٕن ِٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز َوا ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ُس٠َامِیَ َِٟحارٔٔث  ٤ًَِزُو ب٩ُِ ا  أَِخبََرنٔي 

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٕس  أس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٨ِ٤ُِٟٔذرٔ ب٩ِٔ ًُبَِیٕس  ا٣ّا اِطتََراُظ  ا ٌَ ٍَ أََحْس كَ ٧ََهي أَِ٪ َیبٔی

َّي َشِشَتِوَٓٔیطُ  َِٜی١ٕ َحً ٔ  ب

رث، ذنمر نب دیبع، اقمس نب دمحم، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی امیلسؿ نب داؤد ف احرث نب نیکسم، انب فبہ، رمعف نب اح

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہلغ رففتخ رکےن یک اممتعن رفامیئ سج فتق کت ہک اس رپ ہضبق ہن رک ےل۔

 امیلسؿ نب داؤد ف احرث نب نیکسم، انب فبہ، رمعف نب احرث، ذنمر نب دیبع، اقمس نب دمحم، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  و صخش ہلغ اک اابنر ریغب انےپ وہےئ رخدی ےل اس اک اس ہگج ےس ااھٹےن ےس لبق رففتخ رکان

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 س اک اس ہگج ےس ااھٹےن ےس لبق رففتخ رکان و صخش ہلغ اک اابنر ریغب انےپ وہےئ رخدی ےل ا

     907    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ و حارث ب٩ ٣شٜین، اب٩ ٗاس٥، ٣اٟک، ٧آٍ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز :  راوی

٠َیِ  ًَ ائَّة  ٜٔیٕن ِٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة َوا ثَىٔي ٣َأْٟک أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا َٟطُ  ُى  ِٔ ٍُ َوا٠َّٟ طٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧َبِتَ  ًَ َّي اهَّللُ  ٨َّا فٔي َز٣َأ٪ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ُٛ ا٢َ  َٗ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٠ًََِی٨َا ٩ِ٣َ ٩ًَِ ٧َآ ُث  ٌَ َیِب َٓ ا٦َ  ٌَ َُ اٟلَّ ا

 ِ طُ َیأ ٌَ ِب١َ أَِ٪ ٧َبٔی َٗ ٔلَي ٣َکَإ٪ ٔسَواُظ  ٨َا ٓٔیطٔ إ ٌِ َّٟٔذی ابَِت ٤َِٟکَأ٪ ا أٟطٔ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ ٔ  ٣ُز٧َُا بٔا٧ِت

دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، انعف، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک مہ گوگ دفر وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

اکی آدیم وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےتجیھب  و ہک مہ وک اس یک ہگج ےس اس وک ااھٹےن اک مکح رک ا ینعی  ںیم ہلغ رخدیہ رکےت ےھت رھپ

 سج ہگج ہلغ رخدیا ےہ )افر دفرسی ہگج رففتخ رکےن ےس لبق ےل اجےن اک مکح رک ا(۔

 دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، انعف، دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

  و صخش ہلغ اک اابنر ریغب انےپ وہےئ رخدی ےل اس اک اس ہگج ےس ااھٹےن ےس لبق رففتخ رکان

     908    ثحسی                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیساهَّلل ب٩ سٌیس، یحٌي، ًبیساهَّلل، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍْ ٔ ا٢َ أَِخبََرنٔي ٧َآ َٗ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ  ث٨ََا َیِحٌَي  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ًَِضسٔ  أَِخبََر٧َا ًُبَِیُس اهَّللٔ ب٩ُِ َس ًَلَي  َُّض٥ِ لَا٧ُوا یَبَِتاًُوَ٪  ٤ًََُز أ٧َ

٠ًََِیطٔ َوَس َرُسو٢ٔ اهَّللٔ  َّي اهَّللُ  ٨ََضاص٥ُِ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٓ ا  ّٓ ٚٔ ُجزَا و ًِلَي اٟشُّ ٥َ فٔي أَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  وُظ فٔي ٣َکَا٧ٔطٔ  َػل ٌُ ٥ََّ٠ أَِ٪ َیبٔی

٠ُوظُ  ُ٘ َّي ی٨َِ  َحً

می یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دفر ںیم ابزار یک یدنلی دیبع اہلل نب دیعس، ییحی، دیبع اہلل، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک گوگ روسؽ رک

رپ ہلغ رخدیا رکےت ےھت اابنر ےک اابنر )ینعی گوگ تہب زایدہ دقمار ںیم ہلغ رخدیےت ےھت( وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس یک 

ےس ااھٹ رک دفرسی ہگج رپ ہن ےل  اممتعن رفامیئ ینعی اس ےک رففتخ رکےن ےس عنم رفامای ہک سج فتق کت ہک اس وک اینپ ہگج

 اجںیئ۔

 دیبعاہلل نب دیعس، ییحی، دیبعاہلل، انعف، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب



 

 

 رخدی ےل اس اک اس ہگج ےس ااھٹےن ےس لبق رففتخ رکان و صخش ہلغ اک اابنر ریغب انےپ وہےئ 

     909    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ًبساٟح٥ٜ، طٌیب ب٩ ٟیث، وہ اپ٨ے واٟس سے، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

ًَبِ  ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا  ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیُب ب٩ُِ ا٠َِّٟیٔث  ٌَ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َٜٔ َِٟح ِبٔس ا ًَ

َّي اهَّللُ ًَِضسٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ًَلَي  ا٦َ  ٌَ َُّض٥ِ لَا٧ُوا یَبَِتاًُوَ٪ اٟلَّ ثَُض٥ِ أ٧َ ٍٕ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًََُز َحسَّ ٔ َبأ٪  ٩ًَِ ٧َآ ِٛ ٥َ ٩ِ٣ٔ اٟزُّ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

ا٦ٔ  ٌَ ٚٔ اٟلَّ ٔلَي ُسو ٠ُوُظ إ ُ٘ ي ی٨َِ
َّ َّٟٔذی ابَِتاًُوا ٓٔیطٔ َحً وا فٔي ٣َکَا٧ٔض٥ِٔ ا ٌُ ٨ََضاص٥ُِ أَِ٪ َیبٔی َٓ 

ہک گوگ دبعارلنمح نب دبعاہلل نب دبعامکحل، بیعش نب ثیل، فہ اےنپ فادل ےس، دمحم نب دبعارلنمح، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ 

دفر وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم وسارفں ےس ہلغ رخدیا رکےت ےھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک )ینعی اس ہلغ وک( اس 

 ہگج رففتخ رکےن یک اممتعن رفامیئ سج فتق کت ہک اس وک ابزار ںیم ہن ےل اجںیئ۔

 ثیل، فہ اےنپ فادل ےس، دمحم نب دبعارلنمح، انعف، انب رمعدبعارلنمح نب دبعاہلل نب دبعامکحل، بیعش نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 فتخ رکان و صخش ہلغ اک اابنر ریغب انےپ وہےئ رخدی ےل اس اک اس ہگج ےس ااھٹےن ےس لبق رف

     910    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 نص ب٩ ًلي، یزیس، ٤ٌ٣ز، زہزی، سا٥ٟ، حرضت اب٩ ٤ًز :  راوی

ا٢َ َرأَ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ث٨ََا َیزٔیُس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ِضٔس یِ أَِخبََر٧َا َنِصُ ب٩ُِ  ًَ ًَلَي  بُوَ٪  ُ  ا٨َّٟاَض ُشرِضَ

ٔلَي ُووُظ إ ِْ َّي یُ وُظ َحً ٌُ ا أَِ٪ َیبٔی ّٓ ا٦َ ُجزَا ٌَ ٥َ إَٔذا اِطتََرِوا اٟلَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   رَٔحأٟض٥ِٔ  َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل

فر وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم رصن نب یلع، زیدی، رمعم، زرہی، اسمل، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن داھکی ہک د

 گووگں وک اس ابت رپ امر ڑپ ریہ ےہ ہک فہ ہلغ اک اابنر )ڈریھ( رخدی رک ایس ہگج رففتخ رک ں۔ بج کت ہک فہ اس وک رھگ ہن ےل آںیئ۔

 رصن نب یلع، زیدی، رمعم، زرہی، اسمل، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

وکیئ صخش اکی دمت کت ےک ےیل ہلغ اداھر رخدیے افر رففتخ رکےن فاال صخش تمیق ےک اانیمطؿ ےک فاےطس اس یک 



 

 

 زیچ رنہ رےھک

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ال صخش تمیق ےک اانیمطؿ ےک فاےطس اس یک زیچ رنہ رےھکوکیئ صخش اکی دمت کت ےک ےیل ہلغ اداھر رخدیے افر رففتخ رکےن فا

     911    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ آز٦، حٔؽ ب٩ ُیاث، ا ا٤ًع، ابزاہی٥، اسوز، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

٤ًَِٔع  ٩ًَِ اِْلَ ِٔٔؽ ب٩ِٔ َُٔیإث  ٩ًَِ َح ُس ب٩ُِ آَز٦َ  َِٟ  اِطتََری َرُسو٢ُ اهَّللٔ  أَِخبََرنٔي ٣َُح٤َّ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ اِْلَِسَوز ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ 

ًَطُ  ٔلَي أََج١ٕ َوَرَص٨َُط زِٔر ا٣ّا إ ٌَ ٥َ ٩ِ٣ٔ یَُضوزٓٔیٕ كَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َػل

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی  دمحم نب آدؾ، صفح نب ایغث، االشمع، اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ

وہیدی ےس اکی دمت کت ےک فاےطس ہلغ اداھر رخدیا افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ زنیم اس وہیدی ےک اپس رگفی 

 ریھک۔

 دمحم نب آدؾ، صفح نب ایغث، االشمع، اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکمانت ںیم وکیئ ےش رنہ رانھک

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 اکمانت ںیم وکیئ ےش رنہ رانھک

     912    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، ا٧ص ب٩ ٣اٟکاس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس، ہظا٦، ٗتازة :  راوی

 َ ٩ًَِ أ٧َ َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ٔلَي أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ َُّط ٣ََشي إ ٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أ٧َ

ٕة َس  َٟ ٕ َوإَٔصا ٌٔیر ٔ َط ٥َ بُٔدِبز ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٤َِٟٔسی٨َٔة َوأََخَذ ٨ِ٣ٔطُ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ُط ٨ًَِٔس یَُضوزٓٔیٕ بٔا َٟ ا  ًّ ِس َرَص٩َ زِٔر َ٘ َٟ ا٢َ َو َٗ ٨َٔدٕة 

ٌٔیّرا ْٔلَص٠ِٔطٔ   َط

اامسلیع نب دوعسد، اخدل، اشہؾ، اتقدة، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک فہ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم  و یک 

 احرض وہےئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ زرہ اکی وہیدی ےک اپس دمہنی ںیم رنہ ریھک یھت افر رفیٹ افر وب فایل رچیب ےل رک



 

 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ اکمؿ ےک فاےطس اس ےس  و ےل ےیل۔

 اامسلیع نب دوعسد، اخدل، اشہؾ، اتقدة، اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس زیچ اک رففتخ رکان  و ہک رففتخ رکےن فاےل صخش ےک اپس وم ود ہن وہ

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 اس زیچ اک رففتخ رکان  و ہک رففتخ رکےن فاےل صخش ےک اپس وم ود ہن وہ

     913    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلي و ح٤یس ب٩ ٣شٌسة، یزیس، ایوب، ٤ًزو ب٩ طٌیب، حرضت ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ِیٕب  ٌَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ُط ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا أَیُّوُب  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ َیزٔیَس  َسَة  ٌَ ًَلٓٔيٕ َوح٤َُِیُس ب٩ُِ ٣َِش ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٩ًَِ جَ  أَِخبََر٧َا  ظٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  سِّ

َِٟیَص  ٍُ ٣َا  ٍٕ َو َا بَِی كَأ٪ فٔي بَِی ٍْ َو َا ََشِ ْٕ َوبَِی ا٢َ  َا َیٔح١ُّ َس٠َ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ    ٨ًَِٔسَ  اهَّللٔ َػل

یلص اہلل ہیلع فآہل  رمعف نب یلع ف دیمح نب دعسمة، زیدی، اویب، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی

فملس ےن رفامای ںیہن اجزئ ےہ عیب رقض افر عیب خسف افر عیب ںیم دف رشط رقمر رکان افر اجزئ ںیہن ےہ اس شء وک رففتخ رکان  و ہک ریتے 

 اپس وم ود ںیہن ےہ )ینعی سج رپ اہمترا ہضبق ںیہن(۔

 رضحت دبعاہلل نب رمع رمعف نب یلع ف دیمح نب دعسمة، زیدی، اویب، رمعف نب بیعش، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 اس زیچ اک رففتخ رکان  و ہک رففتخ رکےن فاےل صخش ےک اپس وم ود ہن وہ

     914    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًث٤ا٪ ب٩ ًبساهَّلل، سٌیس ب٩ س٠امی٪، ًباز ب٩ ًوا٦، سٌیس ب٩ ابورعوبة، ابورجاء، ًث٤ا٪، ٣ح٤س ب٩ سیٕ،  :  راوی

 ٣رط، وراٚ، ٤ًزو ب٩ طٌیب، حرضت ًبساهَّلل ب٩ ٤ًزو ب٩ ًاؾ

ٌٔیُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ  ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اهَّللٔ  ٩ًَِ أَبٔي َرَجإئ أَِخبََر٧َا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ  وبََة  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أَبٔي رَعُ ٩ًَِ َس وَّا٦ٔ  ٌَ ِٟ ًَبَّازٔ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ  ٪َ

ا٢َ  َٗ ظٔ  ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ُط ًَ  ٩ًَِ  ٔٚ ا َِٟورَّ ٩ًَِ ٣َرَطٕ ا  ٕٕ ُس ب٩ُِ َسِی ا٢َ ًُِث٤َاُ٪ صَُو ٣َُح٤َّ َّي  َٗ ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ



 

 

٠َیِ  ًَ ٍْ ٓامَٔی  َا َی٠٤ُِٔک اهَّللُ  ًَلَي َرُج١ٕ بَِی َِٟیَص   طٔ َوَس٥ََّ٠ 

، اوبراجء، امثعؿ، دمحم نب فیس، رطم، فراؼ، رمعف نب بیعش، 

 

ة
ب 
امثعؿ نب دبع اہلل، دیعس نب امیلسؿ، ابعد نب وعاؾ، دیعس نب اوبرعف

 ےن اراشد رفامای فہ عیب الزؾ ںیہن وہیت ہک سج رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

اک ااسنؿ امکل ہن وہ )ہکلب ارگ دفرسے یک  کل وہ وت اس یک ااجزت رپ وموقػ رےہ یگ( افر  و یسک یک تیکلم ںیم ہن آیئ وہ )الثم اڑےن 

 فاال رپدنہ ای ریتیت وہیئ یلھچم یک عیب ابلط ےہ(۔

، اوبراجء، امثعؿ، دمحم نب فیس، رطم، فراؼ، رمعف نب امثعؿ نب دبعاہلل، دیعس نب امیلس :  رافی

 

ة
ب 
ؿ، ابعد نب وعاؾ، دیعس نب اوبرعف

 بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 فتخ رکان  و ہک رففتخ رکےن فاےل صخش ےک اپس وم ود ہن وہاس زیچ اک رف

     915    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زیاز ب٩ ایوب، ہظی٥، ابوبرش، یوسٕ ب٩ ٣ا٫ک، حٜی٥ ب٩ حزا٦ :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا صَُظِی٥ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا زٔیَازُ ب٩ُِ أَیُّوَب  ُِٟ  َحسَّ َ ا٢َ َسأ َٗ ٜٔی٥ٔ ب٩ِٔ حٔزَا٦ٕ  ٩ًَِ َح َٕ ب٩ِٔ ٣َاَصَک  ٩ًَِ یُوُس أَبُو برِٔشٕ 

َِٟیَص   ٍَ ِٟبَِی َیِشأَُٟىٔي ا َٓ ٠ُِ  َیا َرُسو٢َ اهَّللٔ َیأِتٔیىٔي اٟزَُّج١ُ  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َُٟط  ا٨َّٟٔييَّ َػل ُط ٨ِ٣ُٔط ث٥َُّ أَبَِتاًُُط  ٌُ ٨ًِٔٔسی أَبٔی

َِٟیَص ٨ًَِٔسَ  ٣ٔ  ٍِ ٣َا  ٔ ا٢َ  َا َتب َٗ  ٔٚ و  ٩ِ اٟشُّ

زاید نب اویب، میشہ، اوبرشب، ویفس نب امکھ، میکح نب زحاؾ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس 

 شء رخدی ا ےہ  و ہک ریمے درایتف ای ہک ای روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی آدیم ریمے اپس آ ا ےہ افر ھجم ےس فہ وکیئ

اپس ںیہن وہیت ںیم فہ شء ابزار ےس رخدی رک اس ےک اہھت رففتخ رک ا وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اس شء وک 

 رففتخ ہن رکف  و اہمترے اپس ہن وہ )ینعی مت سج زیچ ےک امکل ہن وہ اس وک رففتخ ہن رکف(۔

 وبرشب، ویفس نب امکھ، میکح نب زحاؾزاید نب اویب، میشہ، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلغ ںیم عیب ملس رکےن ےس قلعتم



 

 

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ہلغ ںیم عیب ملس رکےن ےس قلعتم

     916    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیساهَّلل ب٩ سٌیس، یحٌي، طٌبہ، ًبساهَّلل ب٩ ابي ٣حاٟس :  راوی

٤َُِٟحأٟٔس  ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ أَبٔي ا  ٩ًَِ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا َیِحٌَي  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ًُبَِیُس اهَّللٔ ب٩ُِ َس ُِٟ  اب٩َِ أَبٔي أَِوفَي  َ ا٢َ َسأ َٗ

ِٟبُرِّ اٟشَّ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأَبٔي بََِکٕ َو٤ًََُز فٔي ا ًَ َّي اهَّللُ  ًَِضٔس َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ًَلَي   ُٕ ٔ ٨َّا نُِش٠ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕٔ ِو٦ٕ  َا ٠َ َٗ ٔلَي  ٔ إ ٤ِز ٔ َواٟتَّ ٌٔیر  َواٟظَّ

ا٢َ ٣ِٔث١َ َذَٟٔک  َٗ  أَِزرٔی أ٨ًََِٔسص٥ُِ أ٦َِ  َا َواب٩ُِ أَبِزَی 

، ہبعش، دبعاہلل نب ایب اجمدل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت دبعاہلل نب ایب افیف ےس فلس ےس قلعتم دیبع اہلل نب دیعس، ییحی

درایتف ای وت اوہنں ےن ایبؿ ای ہک مہ گوگ دفر وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم فلس ای رکےت ےھت افر رضحت اوبرکب افر رضحت 

 ں  و افر وجھکر ںیم۔ اؿ گووگں ےس نج ےک اپس ملع ہن وہ ہی زیچ ں وہیت ںیھت ای ںیہن؟رمع ےک زامہن ںیم یھب فلس ای رکےت ےھت وہیگ

 دیبعاہلل نب دیعس، ییحی، ہبعش، دبعاہلل نب ایب اجمدل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کشخ اوگنر ںیم ملس رکان

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 کشخ اوگنر ںیم ملس رکان

     917    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیَل٪، ابوزاؤز، طٌبہ، اب٩ ابي ٣حاٟس :  راوی

 َ ا٢َ أ٧ََِبأ٧َ َٗ ث٨ََا أَبُو َزاُوَز  ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ أَِخبََر٧َا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َُِیََلَ٪  َٗ ًَِبُس اهَّللٔ َو ا٢َ ٣َزَّّة  َٗ ٤َُِٟحأٟٔس َو ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔي ا ا٢َ َحسَّ َٗ َبُة  ٌِ ا ُط

ٔلَي اب٩ِٔ أَبٔي َٓأَِرَس٠ُونٔي إ  ٥ٔ٠َ ازٕ فٔي اٟشَّ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ َطسَّ ًَ ا٢َ َت٤َاَری أَبُو بُزَِزَة َو َٗ ْس  ٨َّا نُ  ٣َزَّّة ٣َُح٤َّ ُٛ ا٢َ  َ٘ َٓ ُِٟتطُ  َ َشأ َٓ ًَلَي أَِوفَي  ِش٥ُٔ٠ 

ِٟبُرِّ َواٟظَّ  ًَِضسٔ ٤ًََُز فٔي ا ًَلَي  ًَِضسٔ أَبٔي بََِکٕ َو ًَلَي  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو ًَ َّي اهَّللُ  ِضٔس َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ِو٦ٕ ٣َا ًَ َٗ ٔلَي  ٔ إ ٤ِز ٔ َواٟزَّبٔیٔب َواٟتَّ ٌٔیر

َٔک  ا٢َ ٣ِٔث١َ ذَٟ َ٘ َٓ ُِٟ  اب٩َِ أَبِزَی  َ  ٧َُزی ٨ًَِٔسص٥ُِ َوَسأ

د نب الیغؿ، اوبداؤد، ہبعش، انب ایب اجمدل ےس رفاتی ےہ ہک عیب ملس ےس قلعتم رضحت اوبربدہ افر رضحت دبعاہلل نب دشاد ےن ومحم



 

 

آسپ ںیم ثحب یک وت ھجم وک گووگں ےن رضحت انب ایب افیف ےک اپس  اجیھ وت ںیم ےن اؿ ےس درایتف ای ہک مہ گوگ روسؽ رکمی یلص 

ہن ںیم افر رضحت اوبرکب افر رضحت رمع ےک زامہن ںیم عیب ملس ای رکےت ےھت وہیگں  و افر کشخ اوگنر ںیم اؿ اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زام

گووگں ےس ہک نج ےک اپس ہی اایشء مہ ںیہن دےتھکی ےھت رھپ ںیم ےن رضحت انب ایب ازبی ےک قلعتم درایتف ای وت اوہنں ےن یھب ایس 

 رطح ےس ایبؿ ای۔

 ؿ، اوبداؤد، ہبعش، انب ایب اجمدلومحمد نب الیغ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ولھپں ںیم عیب فلس ےس قلعتم

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ولھپں ںیم عیب فلس ےس قلعتم

     918    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، سٔیا٪، اب٩ ابو ٧حیح، ًبساهَّلل ب٩ ٛثیر، ابو٨٣ہا٢، اب٩ ًباض :  راوی

 ٩ًَِ  ٕ ثٔیر َٛ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي ٧َحٔیٕح  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس َٗا٢َ َحسَّ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٌِ  أَِخبََر٧َا  ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٨ِٔ٤َِٟضا٢ٔ  ُ  اب٩َِ أَبٔي ا

 َ٨ ٔ اٟشَّ ٤ِز ُٔوَ٪ فٔي اٟتَّ ٤َِٟٔسی٨ََة َوص٥ُِ ُشِش٠ٔ ٥َ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٔس٦َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ا٢َ ًَبَّإض  َٗ ٨ََضاص٥ُِ َو َٓ ََلَث  َتیِٔن َواٟثَّ

ٔلَي  ٠ُو٦ٕ إ ٌِ ٠ُو٦ٕ َوَوِزٕ٪ ٣َ ٌِ ِی١ٕ ٣َ َٛ ِٕ فٔي  ٔ ٠ُِیِش٠ َٓ ا  ّٔ َٕ َس٠َ ٠ُو٦ٕ ٩ِ٣َ أَِس٠َ ٌِ  أََج١ٕ ٣َ

ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ، انب اوب حیجن، دبعاہلل نب ریثک، اوباہنمؽ، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

دمہنی ونمرہ ںیم رشتفی الےئ افر )اس فتق( گوگ )عیب( فلس ےس رکےت ےھت۔ وجھکر ںیم اسؽ اسؽ یک دمت رپ۔ آپ یلص اہلل 

فملس ےن اممتعن یک افر رفامای  و صخش )عیب( فلس رکے وت فہ امیپشئ رقمر رکے )زایدہ فزؿ رقمر رکے افر دمت رقمر ہیلع فآہل 

 رکے(۔

 دبعاہلل نب ریثک، اوباہنمؽ، انب ابعس ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ، انب اوب حیجن، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجونر ںیم فلس ےس قلعتم



 

 

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 اجونر ںیم فلس ےس قلعتم

     919    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلي، ًبساٟزح٩٤، ٣اٟک، زیس ب٩ اس٥٠، ًلاء ب٩ ششار، ابورآٍ :  راوی

 ًَ ًََلأئ ب٩ِٔ شَ أَِخبََر٧َا   ٩ًَِ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  ث٨ََا ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٍٕ ٤ِزُو ب٩ُِ  ٔ ٩ًَِ أَبٔي َرآ َشإر 

 َ٘ أََتاُظ یََت َٓ ا  َٕ ٩ِ٣ٔ َرُج١ٕ بََِکّ ٥َ اِسَتِش٠َ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َٟطُ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل  ٍِ ابَِت َٓ  ِٙ ا٢َ َٟٔزُج١ٕ ا٧َِل٠ٔ َ٘ َٓ ُظ  اَؿاُظ بََِکَ

٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔیَن أَحِ  إٔ٪َّ َخیَِر ا َٓ ًِٔلطٔ  ا٢َ أَ َ٘ َٓ ا َربَأًّیا خَٔیاّرا   بََِکّ
ا٢َ ٣َا أََػِبُ  إ ٔاَّ َ٘ َٓ أََتاُظ  َٓ ا  اّئ بََِکّ ـَ َٗ  َش٨ُُض٥ِ 

اوبراعف ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی  رمعف نب یلع، دبعارلنمح، امکل، زدی نب املس، اطعء نب ک ار،

صخش ےس ملس یک اکی ون واؿ افٹن ںیم )ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی ہچب افٹن اک  و ہک  واین ےک رقبی وہ اس وک دانی 

فملس ےن اکی صخش ےس رفامای اج افر اس ےک ےیل اکی  اہک( رھپ فہ صخش اےنپ افٹن اک اقت اض رکےت وہےئ آای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

اسوت ں افٹن اک  واؿ ہچب رخدیف فہ آای افر ےنہک اگل ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھجم وت الم ںیہن نکیل اکی رابیع افٹن ینعی 

ر املسمؿ یھب رتہب فہ یہ ےہ  و ہک رقض ایھچ رطح اسؽ ںیم اگل وہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اس وک فہ یہ دے دف اف

 (ےس ادا رکے )بلطم ہی ےہ ہک رقض وخاہ وک  و ادا رکان ےہ اس ےس زایدہ ای ایلع مسق اک امؽ دے

 رمعف نب یلع، دبعارلنمح، امکل، زدی نب املس، اطعء نب ک ار، اوبراعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 اجونر ںیم فلس ےس قلعتم

     920    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ٨٣ؼور ، ابو نٌی٥ ، سٔیا٪ ، س٤٠ہ ب٩ ٬ٛی١ ، ابوس٤٠ہ ، ابوہزیزہ :  راوی

 ِ٤ ًَ ٩ًَِ أَبٔي َس٤َ٠َةَ أَِخبََر٧َا  َضِی١ٕ  ُٛ ٩ًَِ َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ِی٥ٕ  ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ  زُو ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة 

ا َ٘ ََٓحاَئ یََت ٥َ ٔس٩ٌّ ٩ِ٣ٔ اِِلٔب١ٔٔ 
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ًَلَي ا٨َّٟٔييِّ َػل َٚ ٔس٨ِّطٔ لَاَ٪ َٟٔزُج١ٕ  ِو َٓ ٥ِ٠َ َیحُٔسوا إ ٔاَّ ٔس٨ًّا  َٓ ًُِلوُظ  ا٢َ أَ َ٘ َٓ َؿاُظ 

٥ِ أَِحَش٥ُُِٜ٨  ُٛ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ خَٔیاَر َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ِیَتىٔي  َٓ ا٢َ أَِو َ٘ َٓ ًُِلوُظ  ا٢َ أَ اّئ َٗ ـَ َٗ   

ہملس ، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم اک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رمعف نب وصنمر ، اوب میعن ، ایفسؿ ، ہملس نب لیھک ، اوب



 

 

ےک ذہم اکی افٹن اھت فہ صخش آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس )افٹن اک( اقتاض رکےن ےک ےیل آای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

رگم زایدہ داتن اک افٹن ۔ اس )فابج( افٹن ےس )زایدہ رتہب( ےہ ۔ آپ ےن رفامای دے دف )ینعی فہ افتن ادا رک دف ۔ گووگں وک ہن الم 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مت ایس افٹن وک دے دف ۔ اس ےن رعض ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریما قح ادا رک دای ۔ 

 ہک ایھچ رطح ےس ادا رکے )ینعی اسیج افٹن دانی فابج اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ۔ اہمترے ںیم فہ گوگ رتہب ںیہ  و

 (آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس دمعہ افٹن دگوا دای ۔

 رمعف نب وصنمر ، اوب میعن ، ایفسؿ ، ہملس نب لیھک ، اوبہملس ، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 اجونر ںیم فلس ےس قلعتم

     921    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟح، سٌیس ب٩ ہاني، رعباق ب٩ ساریہ :  راوی

 ُٙ ُ  أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ اؤیَُة ب٩ُِ َػأٟٕح  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ  ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ٌٔیَس ب٩َِ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ   َس

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّي اهَّللُ  ُ  ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٌِ و٢ُ بٔ ُ٘ بَاَق ب٩َِ َسارٔیََة َش ُ  رٔعِ ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ا٢َ َصا٧ٕٔئ َش َ٘ َٓ اَؿاُظ  َ٘ أََتِیُتطُ أََت َٓ ا  ٥َ بََِکّ

ا٢َ َر  َ٘ َٓ اَؿاُظ ٔس٨َُّط  َ٘ ابٔيٌّ یََت ائٔي َوَجائَُط أرَِعَ ـَ َٗ أَِحَش٩َ  َٓ انٔي  ـَ
َ٘ َٓ ََٜضا إ ٔاَّ ٧َحٔیَبّة  ی ـٔ ِٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أََج١ِ  َا أَ َّي اهَّللُ  ُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

ًَِلِوُظ یَِو٣َ  َ أ َٓ ًُِلوُظ ٔس٨ًّا  اّئ أَ ـَ َٗ  ٥ِ ُٛ ٥ِ َخیِرُ ُٛ ا٢َ َخیِرُ َ٘ َٓ ا٢َ َصَذا َخیِْر ٩ِ٣ٔ ٔسىِّي  َ٘ َٓ  ئٕٔذ َج٤ََّل 

ااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلنمح نب دہمی، اعمفہی نب اصحل، دیعس نب اہین، رعابض نب اسرہی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی 

ںیم اس اک اقتہض رکےن ےک فاےطس آای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک افٹن اک اکی  واؿ ہچب دای اھت وت

ؽ ااھچ ںیم مت وک اکی یتخب افٹن )ینعی اکی دمعہ مسق اک افٹن ےہ( ادا رکفں اگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ادا رفام دای وت ریمے ام

 ےک فاےطس آای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اس وک ایس ےس دمعہ امؽ ادا ای افر اکی داہییت صخش افٹن اک اقتہض رکےن

داتن اک افٹن دے دف۔ گووگں ےن اس وک اکی ڑبا افٹن دے دای۔ اس صخش ےن اہک ہی وت ریمے افٹن ےس رتہب ےہ۔ آپ یلص اہلل 

ے )ینعی اسیج افر سج مسق اک رقہض ایل ےہ ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت گووگں ںیم فہ صخش رتہب ےہ  و ہک )رقض( ایھچ رطح ادا رک

 اس ےس ایلع مسق اک رقہض ادا رکے(۔

 اقحس نب اربامیہ، دبعارلنمح نب دہمی، اعمفہی نب اصحل، دیعس نب اہین، رعابض نب اسرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ےک وعض اداھر رففتخ رکاناجونر 

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 اجونر ےک وعض اداھر رففتخ رکان

     922    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

هَّلل ب٩ ٤ًزو ب٩ ًلي، یحٌي ب٩ سٌیس و یزیس ب٩ زریٍ و خاٟس ب٩ حارث، طٌبہ، اح٤س ب٩ ٓـاٟة ب٩ ابزاہی٥، ًبیسا :  راوی

 ٣وسي، حش٩ ب٩ ػاٟح، اب٩ ابي رعوبة، ٗتازة، حش٩، س٤زة ب٩ ج٨سب

اُٟ  َٗ َِٟحارٔٔث  ٍٕ َوَخأُٟس ب٩ُِ ا ٌٔیٕس َویَزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  َبُة و أَِخبََرنٔي أَِخبََر٧َا  ٌِ ث٨ََا ُط وا َحسَّ

َة ب٩ِٔ  َٟ ا ـَ َٓ وبَةَ  أَِح٤َُس ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي رَعُ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ َػأٟٕح  ث٨ََا ا
ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ًُبَِیُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٣ُوَسي  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ  إٔبَِزاصٔی٥َ 

َِٟحَیَوا ٍٔ ا ٩ًَِ بَِی ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهي  َّي اهَّللُ  ٩ًَِ َس٤َُزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا َتاَزَة  َِٟحَیَوأ٪ َنٔشیئَّة َٗ  ٔ٪ بٔا

 نب اربامیہ، دیبع اہلل نب ومیس، نسح نب اصحل، انب 

 

رمعف نب یلع، ییحی نب دیعس ف زیدی نب زرعی ف اخدل نب احرث، ہبعش، ادمح نب اضفَة

، اتقدة، نسح، رمسة نب دنجب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ اج

 

ة
ب 
ونر ےک وعض ایب رعف

 اداھر رففتخ رکےن ےس افر ارگ دقن رففتخ رکے وت فہ درتس ےہ۔

 نب اربامیہ، دیبعاہلل نب ومیس، نسح نب  :  رافی

 

رمعف نب یلع، ییحی نب دیعس ف زیدی نب زرعی ف اخدل نب احرث، ہبعش، ادمح نب اضفَة

، اتقدة، نسح، رمسة نب دنجب

 

ة
ب 
 اصحل، انب ایب رعف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجونر وک اجونر ےس ےک وعض مک ای زایدہ ںیم رففتخ رکان

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 اجونر وک اجونر ےس ےک وعض مک ای زایدہ ںیم رففتخ رکان

     923    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، ابوزبیر، جابز :  راوی

ٍَ َرُسو٢َ اهَّللٔ َباَی َٓ ِبْس  ًَ ا٢َ َجاَئ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟزُّبَیِر ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ًَلَي أَِخبََر٧َا   ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ   َػل



 

 

زُ ا٨َّٟئ  ٌُ ِٟضِٔحَزةٔ َو َا َشِظ ٠َِیطٔ َو ا ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َٓ ََٓحاَئ َسیُِّسُظ یُزٔیُسُظ  ًَِبْس  َّطُ  ٥َ أ٧َ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٨ٔیطٔ يُّ َػل ٌِ ٥َ بٔ َس٠َّ

ِبْس صُوَ  ًَ ُط أَ َٟ َ َّي َشِشأ ُس َحً ٌِ ٍِ أََحّسا َب ٔ ٥ِ یَُبای َٟ ِبَسی٩ِٔ أَِسَوَزی٩ِٔ ث٥َُّ  ٌَ  َٓاِطتََراُظ بٔ

، ثیل، اوبزریب، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک اکی الغؾ احرض وہا افر اس ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دتس ہبیتق

ابمرک رپ تعیب یک رجہت رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس اک ملع ںیہن اھت ہک ہی الغؾ ےہ رھپ اس اک امکل اس وک التش رک ا وہا 

فآہل فملس ےن رفامای مت اس وک ریمے اہھت رففتخ رک دف۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف ایسہ رگن ےک  آایگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع

الغؾ ےک وعض اس وک رخدی ایل اس ےک دعب یسک دفرسے ےس تعیب ںیہن یک سج فتق کت درایتف ںیہن رک ایل ہک وت الغؾ ےہ ای آزاد 

 ےہ۔ ارگ آزاد وہ ا وت اس ےس تعیب رک ےتیل۔

 ہبیتق، ثیل، اوبزریب، اجرب :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ٹیپ ےک ہچب ےک ہچب وک رففتخ رکان

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ٹیپ ےک ہچب ےک ہچب وک رففتخ رکان

     924    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌي ب٩ حٜی٥، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ایوب، سٌیس ب٩ جبیر، اب٩ ًباض :  راوی

ٌٔیسٔ  ٩ًَِ َس ٩ًَِ أَیُّوَب  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ رَفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٜٔی٥ٕ  ًَبَّ أَِخبََر٧َا َیِحٌَي ب٩ُِ َح ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ إض  ب٩ِٔ ُجَبیِر

َِٟحَب٠َٔة رٔبّا ُٕ فٔي َحَب١ٔ ا ٠َ ا٢َ اٟشَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل

ییحی نب میکح، دمحم نب رفعج، ہبعش، اویب، دیعس نب ریبج، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 

  وسد ےہ )ملس ےس رماد فعیب ملس ےہ(۔رفامای ٹیپ ےک ہچب ےک ہچب ںیم ملس رکان

 ییحی نب میکح، دمحم نب رفعج، ہبعش، اویب، دیعس نب ریبج، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 فتخ رکانٹیپ ےک ہچب ےک ہچب وک رف

     925    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، ایوب، سٌیس ب٩ جبیر، اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ُجَبیِر ٩ًَِ َس ٩ًَِ أَیُّوَب  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٠َِیطٔ  ٪َّ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٨َّٟٔييَّ َػل

َِٟحَب٠َةٔ  ٍٔ َحَب١ٔ ا ٩ًَِ بَِی ٥َ ٧ََهي   َوَس٠َّ

دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، اویب، دیعس نب ریبج، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ ٹیپ 

 ےک ہچب ےک ےچب وک رففتخ رکےن ےس۔

 ر، ایفسؿ، اویب، دیعس نب ریبج، انب رمعدمحم نب وصنم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ٹیپ ےک ہچب ےک ہچب وک رففتخ رکان

     926    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ ساب٘ہ حسیث ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َِٟحَب٠َةٔ أَِخبََر٧َا  ٍٔ َحَب١ٔ ا ٩ًَِ بَِی ٥َ ٧ََهي  َّ٠ 

 رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔

 ہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔رتہمج اس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذموک رہ ومضمؿ یک ریسفت ےس قلعتم

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ذموک رہ ومضمؿ یک ریسفت ےس قلعتم

     927    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ و حارث ب٩ ٣شٜین، اب٩ ٗاس٥، ٣اٟک، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ ابِ  َٟطُ  ُى  ِٔ ٍُ َوا٠َّٟ ٠َِیطٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔیٕن ِٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة َوا ثَىٔي ٣َأْٟک أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ٔ ا

َِٟحَب٠َةٔ َولَاَ٪ بَیِ  ٩ًَِ  ٍٔ َحَب١ٔ ا ٩ًَِ بَِی ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهي  ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل  ٍٕ ٔ َِٟحاص٠ٔٔیَّةٔ ٧َآ ُط أَص١ُِ ا ٌُ ا یَتََباَش ٌّ



 

 

ًَّٟٔي ُة ث٥َُّ ت٨ُِتُٔخ ا َٗ ٔلَي أَِ٪ ت٨ُِتَٔخ ا٨َّٟا َُ َجزُوّرا إ  فٔي بَِل٨َٔضا لَاَ٪ اٟزَُّج١ُ یَبَِتا

دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن 

رفامیئ ٹیپ ےک ہچب ےک ےچب وک رففتخ رکےن ےس ہی اکی دفر اجتیلہ یک عیب یھت ہک اکی صخش اکی افٹن رخدی ا اھت افر فہ رمق دےنی 

 دعہ رک ا سج فتق کت ہک افیٹن ےک ہچب یک دیپاشئ وہ رھپ اس ہچب ےک ہچب دیپا وہ۔اک ف

 دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، انعف، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتخ رکاندنچ اسگوں ےک فاےطس لھپ رف

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 دنچ اسگوں ےک فاےطس لھپ رففتخ رکان

     928    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، زبیر، جابز :  راوی

٩ًَِ أَ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ بٔي اٟزُّبَیِر

٨ٔیَن  ٍٔ اٟشِّ  بَِی

دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، زریب، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دنچ اسگوں ےک ےیل لھپ رففتخ رکےن 

 یک اممتعن رفامیئ۔

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، زریب، اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 دنچ اسگوں ےک فاےطس لھپ رففتخ رکان

     929    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، ح٤یس ا ارعد، س٠امی٪، اب٩ ًتیٙ، جابز :  راوی

 ٕٙ ًَتٔی َ٪ َوصَُو اب٩ُِ  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ٔد  ٩ًَِ ح٤َُِیٕس اِْلرَِعَ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس
ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٩ًَِ َجابٔز  



 

 

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّي اهَّللُ  ٨ٔیَن َػل ٍٔ اٟشِّ ٩ًَِ بَِی ٥َ ٧ََهي  َّ٠ 

ااحسؼ نب وصنمر، ایفسؿ، دیمح االرعج، امیلسؿ، انب قیتع، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دنچ 

 اسگوں ےک لھپ رففتخ رکےن یک اممتعن رفامیئ۔

 رباقحس نب وصنمر، ایفسؿ، دیمح االرعج، امیلسؿ، انب قیتع، اج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکی دمت رقمر رکےک اداھر رففتخ رکےن ےس قلعتم

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 اکی دمت رقمر رکےک اداھر رففتخ رکےن ےس قلعتم

     930    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلي، یزیس ب٩ زریٍ، ٤ًارة ب٩ ابي حٔؼة، ًَک٣ة، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

ا٢َ  َٗ َؼَة  ِٔ ث٨ََا ٤ًَُاَرةُ ب٩ُِ أَبٔي َح ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ًَائَٔظ أَِخبََر٧َا   ٩ًَِ ٣َُة  َِٟ  أ٧ََِبأ٧ََا ًَِٔکٔ ا َٗ َة 

َٚ ٓٔیض٤َٔا ٔ ز ٌَ َٓ یَّیِٔن َولَاَ٪ إَٔذا َج٠ََص  ٥َ بُزَِزی٩ِٔ ٗرِٔطٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ًَلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ََُٔلٕ٪  لَاَ٪  ٔ ٔس٦َ ٟ َٗ ٠َِیطٔ َو ًَ ََل  ُ٘ َث

َٓاِطتََریَِ   َِٟیطٔ  ٔ ِو أَِرَس٠َِ  إ َٟ   ُ٠ِ ُ٘ َٓ أ٦ِٔ  َِٟیُضوزٔیِّ بَزٌّ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ٤ِٔ٠ًَُ  ٣َا یُزٔیُس  ا ِس  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ َِٟیطٔ  ٔ أَِرَس١َ إ َٓ ةٔ  ٤َِِٟیَُسَ ٔلَي ا ٨ِ٣ُٔط ثَِوبَیِٔن إ

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ٤ََّا یُزٔیُس أَِ٪ یَِذَصَب ب٤َٔالٔي أَِو یَِذَصَب بٔض٤َٔا  ْس إ٧ٔ ِّي ٩ِ٣ٔ أَ ٣َُح٤َّ ٥َٔ٠ًَ أَن ِس  َٗ َذَب  َٛ اص٥ُِ ٥َ  َ٘ ِت

 ِهَّلِل َوآَزاص٥ُِ َِٟٔل٣ََا٧َةٔ 

، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ دف 

 

، رکعمة

 

صة
رمعف نب یلع، زیدی نب زرعی، امعرة نب ایب ذف

 فآہل فملس وک ہنیسپ آ ا وت فہ ہادر ں ںیھت رطق )انیم یتسب( یک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق ےتھٹیب افر بج آپ یلص اہلل ہیلع

ڑپکے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ اھبری وہےت۔ انچہچن اکی وہیدی اک ڑپکا ) کل( اشؾ ےس آای ںیم ےن اہک اکش آپ یلص اہلل ہیلع 

یلص اہلل  فآہل فملس اس ےک اپس یسک وک رفاہن رفامےت افر آاسین ےک فدعہ رپ فہ دف ڑپکے رخدیےت )بلطم ہی ےہ ہک سج فتق آپ

ہیلع فآہل فملس ےک اپس رفہیپ ےک ادا رکےن اک ااظتنؾ وہاگ وت ادا رک د ں ےگ( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےک اپس یسک وک جیھب 

ت دای اس صخش ےن اہک ںیم دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک بلطم   ایگ فہ ہا ےت ںیہ ہک ریما امؽ مضہ رک ںیل ای ریمے ڑپکے۔ رضح

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس ےن وھجٹ وبال۔ فہ اجاتن ےہ ںیم وت بس ےس زایدہ دخافدن دقفس ےس ڈرےن فاال 



 

 

وہں افر بس ےس زایدہ اامتن وک ادا رکےن فاال وہں )ہی وت رصػ اس اک ثبخ ابنط ےہ  و اس وک ابف ود تقیقح اجےنن ےک وھجٹ رپ 

 آامدہ رک راہ ےہ(۔

، اعہشئ دصہقی :  رافی

 

، رکعمة

 

صة
 رمعف نب یلع، زیدی نب زرعی، امعرة نب ایب ذف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فلس افر عیب اکی اسھت رکان ےسیج ہک وکیئ یسک ےک اہھت اکی ےش رففتخ رکے اس رشط رپ اس ےک اہھت یسک امؽ ںیم

 ملس رکے اس ےس قلعتم دحثی

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 فلس افر عیب اکی اسھت رکان ےسیج ہک وکیئ یسک ےک اہھت اکی ےش رففتخ رکے اس رشط رپ اس ےک اہھت یسک امؽ ںیم ملس رکے اس ےس قلعتم دحثی

     931    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس، حشین ا٥٠ٌ٤ٟ، ٤ًزو ب٩ طٌیب، حرضت ًبساهَّلل ب٩ ٤ًزو ب٩ ًاؾ :  ویرا

٩ًَِ جَ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ُط ًَ  ٩ًَِ  ٥ِّٔ٠ ٌَ ٤ُِٟ ٩ًَِ حَُشیِٕن ا ٩ًَِ َخأٟٕس  وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش َّي أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ ظٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل سِّ

 ًَ ٩ِ٤َ اهَّللُ  ـِ ٥َِٟ ُش ٍٕ َورٔبِٔح ٣َا  كَیِٔن فٔي بَِی ٍٕ َوََشِ ٕٕ َوبَِی ٩ًَِ َس٠َ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهي 

اامسلیع نب دوعسد، اخدل، نیسح املعمل، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل 

فر عیب ںیم دف رشط رکےن ےس )ےسیج ہک یسک ےن اکی ڑپکے یک رخدیاری یک اس ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ عیب افر فلس ےس ا

 رشط رپ ہک اس وک مت دولھا دانی افر اس وک مت ولسا دانی افر اس شء ےک عفن ےس ہک سج اک  افاؿ اےنپ ذہم ہن وہ۔

 صاامسلیع نب دوعسد، اخدل، نیسح املعمل، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 (اکی عیب ںیم دف رشاطئ ےط رکان الثم ارگ ےسیپ اکی امہ ںیم ادا رکف وت اےنت افر دف امہ ںیم اےنت )زادئ

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 (الثم ارگ ےسیپ اکی امہ ںیم ادا رکف وت اےنت افر دف امہ ںیم اےنت )زادئ اکی عیب ںیم دف رشاطئ ےط رکان

     932    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زیاز ب٩ ایوب، اب٩ ٠ًیة، ایوب، ٤ًزو ب٩ طٌیب، وہ اپ٨ے واٟس سے، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًزو :  راوی



 

 

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی أَِخبََر٧َا زٔیَازُ ب٩ُِ أَیُّوَب  ثَىٔي أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ِیٕب  ٌَ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ُط ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَیُّوُب  ا٢َ َحسَّ َٗ َة  ث٨ََا اب٩ُِ ٠ًَُیَّ طٔ َحسَّ

ْٕ َو  ٥َ  َا َیٔح١ُّ َس٠َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٤ِزٕو  ًَ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ  ًَ ي َذََکَ 
َّ ٍٕ َو َا رٔبُِح بَ َحً كَأ٪ فٔي بَِی ٍْ َو َا ََشِ ِی

 ٩ِ٤َ ـِ ٥ِ شُ َٟ  ٣َا 

، اویب، رمعف نب بیعش، فہ اےنپ فادل ےس، دبعاہلل نب رمعف ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 

زاید نب اویب، انب علتئة

 ر ہن عفن اس شء اک  و ہک ہضبق ںیم ںیہن آےئ۔فملس ےن اراشد رفامای عیب افر فلس درتس ںیہن ےہ افر ہن دف رشاطئ عیب ںیم اف

، اویب، رمعف نب بیعش، فہ اےنپ فادل ےس، دبعاہلل نب رمعف :  رافی

 

 زاید نب اویب، انب علتئة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 (کی عیب ںیم دف رشاطئ ےط رکان الثم ارگ ےسیپ اکی امہ ںیم ادا رکف وت اےنت افر دف امہ ںیم اےنت )زادئا

     933    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ایوب، ٤ًزو ب٩ طٌیب، حرضت ًبساهَّلل ب٩ ٤ًزو ب٩ ًاؾ :  راوی

 َ یِ أَِخبََر٧ ٌَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ُط ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَیُّوَب  ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٔٚ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  َٗا٢َ َحسَّ  ٍٕ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ٔ ا ٣َُح٤َّ ظ ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٕب 

 ٔ كَیِٔن ف ٩ًَِ ََشِ ٍٕ َو ٕٕ َوبَِی ٩ًَِ َس٠َ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ٩ًَِ َِٟیَص ٨ًَِٔسَ  َو ٍٔ ٣َا  ٩ًَِ بَِی ٍٕ َواحٕٔس َو ي بَِی

 ٩ِ٤َ ـِ ٥ِ ُش َٟ  رٔبِٔح ٣َا 

دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، اویب، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

ںیم دف رشاطئ رکےن ےس افر  و شء اےنپ اپس ںیہن ےہ اس وک رففتخ  فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ۔ فلس افر عیب ےس افر اکی عیب

 رکےن ےس افر سج شء اک اصقنؿ اےنپ ذہم ںیہن ےہ اس اک عفن ےنیل ےس۔

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، اویب، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

اکی عیب ےک ادنر دف عیب رکان ےسیج ہک اس رطہقی ےس ےہک ہک ارگ مت دقن رففتخ رکف وت وس رفہیپ ںیم افر اداھر گو وت دف وس 

 رفےپ ںیم

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب



 

 

 ہک ارگ مت دقن رففتخ رکف وت وس رفہیپ ںیم افر اداھر گو وت دف وس رفےپ ںیم اکی عیب ےک ادنر دف عیب رکان ےسیج ہک اس رطہقی ےس ےہک

     934    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلي وشٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥ و ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، یحٌي ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو، ابوس٤٠ہ :  راوی

ًَلٓٔيٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ُس  أَِخبََر٧َا  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ث٨ََا یَِحٌَي ب٩ُِ َس اُٟوا َحسَّ َٗ ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َو٣َُح٤َّ ُ٘ ٌِ ب٩ُِ  َوَش

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ث٨ََا أَبُو َس٤َ٠ََة  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ِزٕو  ةٕ ًَ ٌَ َتیِٔن فٔي بَِی ٌَ  ٩ًَِ بَِی

ہیلع  رمعف نب یلع فوقعیب نب اربامیہ ف دمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، دمحم نب رمعف، اوبہملس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل

 فآہل فملس ےن اکی عیب ںیم دف عیب رکےن ےس عنم رفامیئ

  نب ینثم، ییحی نب دیعس، دمحم نب رمعف، اوبہملسرمعف نب یلع فوقعیب نب اربامیہ ف دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رففتخ رکےت فتق ریغ نیعم زیچ وک ینثتسم رکےن یک اممتعن

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

  ینثتسم رکےن یک اممتعنرففتخ رکےت فتق ریغ نیعم زیچ وک

     935    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زیاز ب٩ ایوب، ًباز ب٩ ًوا٦، سٔیا٪ ب٩ حشین، یو٧ص، ًلاء، جابز :  راوی

َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس َٗا٢َ َحسَّ ا٦ٔ  وَّ ٌَ ِٟ ًَبَّازُ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا زٔیَازُ ب٩ُِ أَیُّوَب  ًََلإئ   ٩ًَِ ث٨ََا یُو٧ُُص  ا٢َ َحسَّ َٗ ب٩ُِ حَُشیِٕن 

 ٩ًَِ ٤َُِٟدابََزةٔ َو ٤ُِٟزَاب٨ََٔة َوا ٠َٔة َوا َٗ ٤َُِٟحا ٩ًَِ ا ٥َ ٧ََهي  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٥َ٠َ  َجابٔز ٌِ ٨َِیا إ ٔاَّ أَِ٪ ُت  اٟثُّ

، ویسن، اطعء، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن زاید نب اویب، ابعد نب وعاؾ، ایفسؿ نب نیسح

رفامیئ۔ احمتلق زماتنب افر اخمربت ےس )اؿ االطصیح اافلظ یک رشتحی اسقب ںیم زگر یکچ ےہ( افر اممتعن رفامیئ اانثتسء ےس نکیل 

وک رففتخ رک ا ےہ اس اک ادنازہ ولعمؾ وہ رھپ سج دقر اکنکات ےہ فہ  سج فتق اس یک دقمار ولعمؾ وہ )ینعی امتؾ ہلغ ای لھپ فریغہ سج

 یھب ولعمؾ وہ(۔

 زاید نب اویب، ابعد نب وعاؾ، ایفسؿ نب نیسح، ویسن، اطعء، اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک اسملئ ف ااکحؾ رخدی ف رففتخ :   ابب



 

 

 رففتخ رکےت فتق ریغ نیعم زیچ وک ینثتسم رکےن یک اممتعن

     936    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلي ب٩ ححز، اس٤ٌی١ ب٩ ابزاہی٥، ایوب، زیاز ب٩ ایوب، اب٩ ٠ًیة، ایوب، ابوزبیر، جابز :  راوی

 َٗ  ٕ ًَلٔيُّ ب٩ُِ حُِحز ث٨ََا اب٩ُِ ٠ًَُیَّ أَِخبََر٧َا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَیُّوَب و أَِخبََر٧َا زٔیَازُ ب٩ُِ أَیُّوَب  ٌٔی١ُ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ ا٢َ َحسَّ َٗ َة 

 ٩ًَِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟزُّبَیِر ٔ  أ٧ََِبأ٧ََا أَیُّوُب  ٤َُِٟدابَزَة ٤ُِٟزَاب٨ََةٔ َوا ٠َةٔ َوا َٗ ٤َُِٟحا ا

َزایَا ٌَ ِٟ َؽ فٔي ا ٨َِیا َوَرخَّ اَو٣َٔة َواٟثُّ ٌَ ٤ُ ِٟ  َوا

، اویب، اوبزریب، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 

یلع نب رجح، اامسلیع نب اربامیہ، اویب، زاید نب اویب، انب علتئة

ہلق زماہنب اخمربہ ےس افر اعمفس  ےس )اس آرخی ظفل اک بلطم ےہ دنچ اسگوں ےک ےیل لھپ رففتخ فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ احم

 رکان( افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ۔ اینث ےس افر ااجزت اطع رفامیئ اس یک۔

، اویب، اوب :  رافی

 

 زریب، اجربیلع نب رجح، الیعمس نب اربامیہ، اویب، زاید نب اویب، انب علتئة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وجھکر اک درتخ رففتخ رکے وت لھپ سک ےک ںیہ؟

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 وجھکر اک درتخ رففتخ رکے وت لھپ سک ےک ںیہ؟

     937    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّى اهَّللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ََ أَِخبََر٧َا  ا٢َ أَی٤َُّا ا٣ِزٕٔئ أَبََّز ٧َِدَّل ث٥َُّ بَا َٗ  ٥َ َّ٠

َُ أَِػ٠ََضا  ٤ُِٟبَِتا  ٠ٔ٠ََّٓٔذی أَبََّز ث٤ََزُ ا٨َِّٟد١ٔ إ ٔاَّ أَِ٪ َشِظتَرَٔن ا

ہبیتق، ثیل، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و صخش وکیئ درتخ وجھکر اک رففتخ 

ہک رخدیار ہی رشط رکے ہک لھپ ںیم فوصؽ رکفں اگ افر رففتخ رکے سج وک ہک فہ ںویدن رک اکچ وہ وت لھپ ایس صخش ےک ںیہ رگم ہی 

 رکےن فاےل راضدنم وہ اجںیئ وت ایس وک ںیلم ےگ۔

 ہبیتق، ثیل، انعف، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ؽ ےنیل یک رشط رقمر رکےالغؾ رففتخ وہ افر رخدیار اس اک ام

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 الغؾ رففتخ وہ افر رخدیار اس اک امؽ ےنیل یک رشط رقمر رکے

     938    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، سٔیا٪، زہزی، سا٥ٟ، حرضت ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز :  راوی

 ٔ َّي اهَّللُأَِخبََر٧َا إ ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ُس َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ا٢َ ٩ِ٣َ ِسَح َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

٤ُِٟبِتَ  ٍٔ إ ٔاَّ أَِ٪ َشِظتَرَٔن ا ٔ َث٤ََزتَُضا ٠َِٟٔبائ َٓ بََّز  َْ َس أَِ٪ تُ ٌِ ََ ٧َِدَّل َب ٍٔ إ ٔاَّ أَِ٪ َشِظتَرَٔن ابَِتا ٔ ٤َاُُٟط ٠َِٟٔبائ َٓ ُط ٣َا٢ْ  َٟ ًَِبّسا َو  ََ َُ َو٩ِ٣َ بَا ا

 َُ ٤ُِٟبَِتا  ا

ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، زرہی، اسمل، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 

رکےن ےک دعب وت اس ےک لھپ رففتخ رکےن فاےل وک ںیلم ےگ نکیل سج فتق  رفامای  و صخش وجھکر اک درتخ رخدیے اس وک ںویدن

رخدیار رشط رقمر رکے ایس رطہقی ےس  و صخش الغؾ وک رففتخ رکے افر اس ےک اپس امؽ وم ود وہ وت فہ امؽ رففتخ رکےن 

 فاےل صخش اک ےہ نکیل ہی ہک رخدیےن فاال صخش رشط رقمر رکے۔

 ؿ، زرہی، اسمل، رضحت دبعاہلل نب رمعاقحس نب اربامیہ، ایفس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 الغؾ رففتخ وہ افر رخدیار اس اک امؽ ےنیل یک رشط رقمر رکے

     939    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلي ب٩ ححز، سٌس ب٩ یحٌي، زَکیا، ًا٣ز، جابز ب٩ ًبساهَّلل :  راوی

ًَِبسٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ یَّا  ٩ًَِ َزََکٔ َساُ٪ ب٩ُِ یَِحٌَي  ٌِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َس َٗ  ٕ ًَلٔيُّ ب٩ُِ حُِحز َّيأَِخبََر٧َا  ٍَ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٨ُِ  ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ   اهَّللٔ 

َّي اهَّللُ  ىٔي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ ٠َٔح َٓ َبطُ  أََرِزُت أَِ٪ أَُسیِّ َٓ ًَِیا َج٤َلٔي  َ أ َٓ ٥َ فٔي َسرَفٕ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ بَطُ اهَّللُ  َٓرَضَ َُٟط  ًَا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَز ًَ  

ا٢َ بٔ  َٗ ٠ُُِٗ   َا  ٕة  ٨ٔیطٔ بُٔوٗٔیَّ ٌِ ا٢َ بٔ َ٘ َٓ ٥َِٟ َشُٔسِ ٣ِٔث٠َطُ  ا ََٓشاَر َسیِّرا  َّ٤٠َ َٓ ٤َِٟٔسی٨َةٔ  ٔلَي ا ٕة َواِسَتِث٨َِیُ  ح٤ََُِل٧َطُ إ ُتطُ بُٔوٗٔیَّ ٌِ ٔ ب َٓ ٨ٔیطٔ  ٌِ

 َّ ا٢َ أَتَُزانٔي إ٧ٔ َ٘ َٓ ٔلَيَّ  أَِرَس١َ إ َٓ   ُ ٌِ ِیُ  ث٨َ٤ََطُ ث٥َُّ َرَج َِ َِٟح١ٔ٤َ َوابَِت ٤َِٟٔسی٨ََة أََتِیُتطُ بٔا ٨َا ا ِِ ِشُتَک ْٔلُخَذ َج٠َ٤ََک ُخِذ ب٠ََ َٛ ٤َا ٣َا



 

 

 ٠ََک َوَزَراص٤ََٔک َج٤َ 

یلع نب رجح، دعس نب ییحی، زرکای، اعرم، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رفس ںیم 

 ےس اھت ہک ریما افٹن کھت ایگ۔ ںیم ےن ہااہ ہک اس وک ںیم آزاد رک دفں ہک اس دفراؿ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ھجم

الماقت وہیئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس افٹن ےک ےیل داع رفامیئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک امرا رھپ 

افٹن اس رطح الچ )ینعی دفڑا( ہک فہ یھبک اک ا ںیہن الچ اھت۔ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس وک ریمے اہھت مت 

دف اکی افہیق )ینعی ہاسیل درمہ ںیم( ںیم ےن اہک ںیم وت رففتخ ںیہن رک ا۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اس  رففتخ رک

وک رففتخ رک دف۔ انچہچن ںیم ےن اس وک اکی افہیق ںیم رففتخ رک دای افر دمہنی ونمرہ کت اس رپ وسار وہےن یک رشط رقمر رک یل۔ مہ 

ےچنہپ وت ںیم افٹن ےل رک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم احرض وہا افر ںیم ےن  گوگ سج فتق دمہنی ونمرہ

ےن افٹن یک تمیق فوصؽ ںیہن یک )ںیم گوٹ رک اجےن اگل( وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک البای افر رفامای مت ےتھجمس وہ ہک ںیم 

 ویکہکن اہمترا افٹن ےل گوں سپ مت اانپ افٹن ےل گو افر رفہیپ یھب ےل گو۔ اہمترے افٹن یک مک تمیق اگلیئ یھت

 یلع نب رجح، دعس نب ییحی، زرکای، اعرم، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؾرخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکح :   ابب

 الغؾ رففتخ وہ افر رخدیار اس اک امؽ ےنیل یک رشط رقمر رکے

     940    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یحٌي ب٩ ًبساهَّلل، ٣ح٤س ب٩ ًیسٰي ب٩ كباَ، ابوًوا٧ة، ٣ِیرہ، طٌيي، جابز :  راوی

ِبٔس اهَّللٔ ًَ ُس ب٩ُِ َیِحٌَي ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ٣ُِٔیَرَة  ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ  َٔ بَّا ُس ب٩ُِ ًٔیَسي ب٩ِٔ اٟلَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ  

ُت  ٨ََٟا ث٥َُّ َذََکِ ًَلَي ٧َأؿٕح   ٥َ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٍَ ا٨َّٟٔييِّ َػل َُزَِوُت ٣َ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز ٔييِّ  ٌِ ٔ  اٟظَّ َِٟحٔسیَث بُٔلوٟ ٣ّا ا طٔ ث٥َُّ َذََکَ ّلََکَ

ِٟحَ  َّي لَاَ٪ أ٣ََا٦َ ا ا٧َِتَظَم َحً َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  زََجَزُظ ا٨َّٟٔييُّ َػل َٓ َِٟح١ُ٤َ  َٕ ا أُِزحٔ َٓ ٨َاُظ  ٌِ ٠َِیطٔ ٣َ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َٓ ِیٔع 

ِس ا٧ِتَ  َٗ ٥َ َیا َجابٔزُ ٣َا أََری َج٠َ٤ََک إ ٔاَّ  ُتطُ َوَس٠َّ ٌِ ٔ ب َٓ َس٦َ  ِ٘ ي َت
َّ ََٟک َهِضزُُظ َحً ٨ٔیطٔ َو ٌِ ا٢َ بٔ َٗ تَٔک یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  َٛ ٠ُُِٗ  بٔبََر َظَم 

 ِ ِی٨َا َُزَاَت٨َا َوَز٧َِو٧َا اِسَتأِذ٧َ ـَ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ٜٔىِّي اِسَتِحَیِیُ  ٨ِ٣ُٔط  َِٟیطٔ َحاَجْة َطٔسیَسْة َوَل ٔ ٠ِ َولَا٧َِ  لٔي إ ُ٘ َٓ حٔی١ٔ  ٌِ ُ  یَا َرُسو٢َ ُتُط بٔاٟتَّ

ّبا یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ إٔ٪َّ  ٠ُُِٗ  ب١َِ ثَیِّ ّبا  ِجَ  أ٦َِ ثَیِّ ا َتزَوَّ ا٢َ أَبَِٔکّ َٗ زِٕض  ٌُ ًَِضٕس بٔ ِّي َحٔسیُث  ٔن ٤ًَِزٕو أُٔػیَب َوَتَزَ  اهَّللٔ إ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ  ًَ  

َتزَ  َٓ َََٓکٔصُِ  أَِ٪ آتَٔیُض٩َّ ب٤ِٔٔث٠ٔض٩َّٔ  ا٢َ لٔي ائِٔ  أَص٠ََِک ًَٔظاّئ َجَوارَٔی أَبِکَاّرا  َٗ أَذَٔ٪ لٔي َو َٓ بُُض٩َّ  زِّ َْ ٤ُِّ٠ُض٩َّ َوتُ ٌَ ّبا ُت ِجُ  ثَیِّ وَّ



 

 

٠َِیطٔ َو  ًَ َّي اهَّللُ  ٔس٦َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ َََٓل٣َىٔي  َِٟح١َ٤َ  ٔس٣ُِ  أَِخبَرُِت َخالٔي بٔبَِیعٔي ا َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ َ أ َٓ َِٟح١ٔ٤َ  ًَِلانٔي َس٥ََّ٠ ََُسِوُت بٔا

ٍَ ا٨َّٟاضٔ  َِٟح١َ٤َ َوَسِض٤ّا ٣َ َِٟح١ٔ٤َ َوا  ث٩َ٤ََ ا

، ریغمہ، یبعش، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآ

 

ة

 

ہل دمحم نب ییحی نب دبع اہلل، دمحم نب ٰیسیع نب ابطع، اوبوعاب

 ےن دحثی ایبؿ رفامیئ اس ےک دعب ایبؿ ای ہک افٹن کھت فملس ےک اسھت اپین ےک افٹن رپ اہجد ای رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ایگ۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک ڈااٹن فہ افٹن زیت وہایگ اہیں کت ہک امتؾ رکشل ےس آےگ وہایگ۔ روسؽ رکمی یلص 

ںیم ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! آپ یلص اہلل ہیلع اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے اجرب! ںیم   راہ وہں ہک اہمترا افٹن زیت وہایگ 

فآہل فملس یک ربتک ےس ریما افٹن زیت وہایگ ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اس وک ریمے اہھت رففتخ رک دف افر مت 

 فآہل فملس ےک اہھت رففتخ رک دای۔ اس رپ ڑچھ اج )ینعی اس رپ وسار وہ اج( دمہنی ونمرہ کت ےنچنہپ کت ںیم ےن اس وک آپ یلص اہلل ہیلع

ارگہچ ھجم وک افٹن یک تخس رضفرت یھت نکیل ھجم وک رشؾ وسحمس وہیئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس )ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ونمرہ ےک فملس رفام رےہ ںیہ رففتخ رکےن ےک فاےطس افر ںیم اس وک ہن دفں( سج فتق اہجد ےس رفاتغ وہیئگ افر مہ گوگ دمہنی 

زندکی چنہپ ےئگ وت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس آےگ اجےن یک ااجزت ہایہ۔ ںیم ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! ںیم ےن 

اکنح ای ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ابرکہ ڑلیک ےس ای ےہ )ینعی ونکاری ڑلیک ےس ای ےہ( ای ریغ ونکاری ےس ںیم ےن 

 ےئگ ےھت افر فہ ونکاری ڑلایں وھچڑ ےئگ رعض ای 

ے

ریغ ونکاری ینعی ہبیث ےس افر اس یک فہج ہی ےہ ہک ریمے فادل دبعاہلل لتق رک دیئ

ےھت۔ وت ھجم وک ربا ولعمؾ وہا ہک اؿ ےک اپس ںیم اکی ونکاری ڑلیک الؤں۔ اس فہج ےس ںیم ےن ہبیث ےس اکنح رک ایل ہک فہ اؿ وک میلعت 

۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااجزت اطعء رفامیئ افر رفامای اینپ اہیلہ ےک اپس رات ںیم اجںیئ۔ ںیم بج دے افر ادب الھکسےئ

ایگ وت ںیم ےن اےنپ امومں ےس افٹن رففتخ رکےن یک احتل ایبؿ یک۔ اوہنں ےن ھجم رپ المتم یک سج فتق روسؽ رکمی یلص اہلل 

افٹن ےل رک احرض وہا۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن افٹن یک تمیق ادا رفامیئ  ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ وت ںیم حبص ےک فتق

 افر افٹن یھب فاسپ رفام دای افر اکی ہصح امتؾ گووگں ےک ربارب اطعء رفامای )امؽ تمینغ ںیم ےس(۔

، ریغمہ، یبعش، اجرب :  رافی

 

ة

 

 دمحم نب ییحی نب دبعاہلل، دمحم نب ٰیسیع نب ابطع، اوبوعاب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 الغؾ رففتخ وہ افر رخدیار اس اک امؽ ےنیل یک رشط رقمر رکے

     941    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًَلء، ابو٣ٌاویہ، ا ا٤ًع، سا٥ٟ ب٩ ابي جٌس، جابز ب٩ ًبساهَّلل٣ح٤س ب٩  :  راوی



 

 

 ًَ ٔس  ٌِ َِٟح ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أَبٔي ا ٤ًَِٔع  ٩ًَِ اِْلَ اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ََلٔئ  ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبٔس اهَّللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ِ َجابٔز

َّي ا ٍَ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٨ُِ  ٣َ ٌٔیرٔی ُٛ ًَِیا َب ٠ُُِٗ  أَ ََٟک فٔي آٔخٔ ا٨َّٟأض  ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ ًَلَي َج١ٕ٤َ    ُ٨ِ ُٛ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔي َسرَفٕ َو ًَ هَّللُ 

ا َز٧َِو٧َا ٣ٔ  َّ٤٠ََٓ ىٔي َرأُِسُط  أض یُض٤ُّٔ
٢ٔ ا٨َّٟ ٤ََّا أ٧ََا فٔي أَوَّ ٨ُِ  إ٧ٔ ُٛ إِٔ٪  َٓ أََخَذ بَٔذ٧َبٔطٔ ث٥َُّ َزَجَزُظ  ٤َِٟٔسیَٓ َِٟح١ُ٤َ ٩ِ ا ١َ ا ٌَ َٓ ا٢َ ٣َا  َٗ ٨َةٔ 

 ٌِ ا٢َ  َا ب١َِ بٔ َٗ ََٟک  ٠ُُِٗ   َا ب١َِ صَُو  ٨ٔیطٔ  ٌِ ا٢َ  َا ب١َِ بٔ َٗ ََٟک یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  ٠ُُِٗ   َا ب١َِ صَُو  ٨ٔیطٔ  ٌِ ِبُط بٔ َٛ ٕة اِر ِس أََخِذتُطُ بُٔوٗٔیَّ َٗ ٨ٔیطٔ 

ا  َّ٤٠َ َٓ أِت٨َٔا بٔطٔ  َٓ ٤َِٟٔسی٨ََة  ٔس٣َِ  ا َٗ إَٔذا  َٓ  ُ٠ُِٗ ّة َوزِٔزُظ ٗٔیَراكّا  َُٟط أُوٗٔیَّ ا٢َ ٟٔبََٔل٢ٕ یَا بََٔل٢ُ زِٔ٪  َ٘ َٓ ٤َِٟٔسی٨ََة ٔجئُِتطُ بٔطٔ  ٔس٣ُِ  ا َٗ

٥ِ٠َ َیزَ  َٓ ٠ُِتُط فٔي ٛٔیٕص  ٌَ َح َٓ ىٔي  ِٗ ارٔ َٔ ٥ِ٠َ ُش َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َجاَئ أَص١ُِ  ٢ِ ٨ًِٔٔسی َحًَّيَصَذا َطِیْئ َزاَزنٔي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

َٓأََخُذوا ٨٣َّٔا ٣َا أََخُذوا ةٔ  ََِٟحَّ ا٦ٔ یَِو٦َ ا  اٟظَّ

دمحم نب العء، اوباعمفہی، االشمع، اسمل نب ایب دعج، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

ہل فملس ےن رفامای ای فہج ےہ ہک بس گووگں ےک آرخ ںیم ر ےت وہ اسھت رفس ںیم اھت افر اکی افٹن رپ وسار اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآ

ینعی امتؾ گووگں ےک ےھچیپ ر ےت وہ۔ اس رپ ںیم ےن رعض ای ریما افٹن کھت اکچ ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس یک دؾ ڑکپ 

فتق مہ گوگ دمہنی ونمرہ ےک زندکی چنہپ ےئگ وت یل افر اس وک ڈاٹن دای۔ رھپ فہ )افٹن( اک ا وہایگ ہک ںیم گووگں ےک آےگ اھت۔ سج 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای افٹن وک ای وہا؟ اس وک ریمے اہھت رففتخ رک دف۔ ںیم ےن اہک ںیہن! آپ یلص اہلل ہیلع 

 دف۔ ںیم ےن اس وک اکی افہیق فآہل فملس افٹن فےسی یہ ےل ںیل۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیہن مت اس وک رففتخ رک

)ہاسیل درمہ( ےک وعض رخدی ایل وت اس رپ وسار وہ رک سج فتق دمہنی ونمرہ ںیم ےچنہپ وت مت اس وک امہرے اپس ےل رک آان۔ انچہچن سج 

 رضحت البؽ فتق ںیم دمہنی ونمرہ ںیم آای وت افٹن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےل ایگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

ےس رفامای اے البؽ! اکی افہیق ہادنی مت اؿ وک فزؿ رک ےک دے دف افر زایدہ دے دف۔ ںیم ےن اہک ہک ہی فہ شء ےہ  و ہک روسؽ رکمی 

ے یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک زایدہ اطعء رفامیئ ےہ فہ یھبک ھجم ےس اگل ہن وہ۔ ںیم ےن اس وک اکی یلیھت ںیم راھک فہ ہشیمہ ریم

 اپس راہ۔ اہیں کت ہک رحہ ےک دؿ  کل اشؾ ےک گوگ آےئ فہ گوگ مہ گوگ ےس ےل ےئگ  و ےل ےئگ۔

 دمحم نب العء، اوباعمفہی، االشمع، اسمل نب ایب دعج، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 الغؾ رففتخ وہ افر رخدیار اس اک امؽ ےنیل یک رشط رقمر رکے

     942    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، ابوزبیر، جابز :  راوی

َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٥َ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ىٔي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٛ ا٢َ أَِزَر َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟزُّبَیِر

َّي اهَّللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َٓ اُظ  َٔ ِض َٟ ٨ََٟا ٧َأؿُح َسِوٕئ یَا  ٠ُِ   َا یَزَا٢ُ  ُ٘ َٓ ٨ََٟا َسِوٕئ  ًَلَي ٧َأؿٕح    ُ٨ِ
ُٛ ٌُ  َو ٥َ َتبٔی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ٨ٔیطٔ َیا َجابٔزُ ًَ

َذا  َٛ ََٜذا َو ٔ ِس أََخِذتُطُ ب َٗ َٟطُ ا٠َُّٟض٥َّ اِرَح٤ِطُ  ُض٥َّ اُرِٔفِ 
ا٢َ ا٠َّٟ َٗ ََٟک یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  ٤َِٟسٔی٨َةٔ ٠ُُِٗ  ب١َِ صَُو  ٔلَي ا تَُک َهِضزَُظ إ ِس أرََعِ َٗ َو

َِٟیطٔ  ٔ ََٓذَصِبُ  بٔطٔ إ أِتُُط  ٤َِٟٔسی٨ََة َصیَّ ٔس٣ُِ  ا َٗ ا  َّ٤٠َ ََٟک  َٓ ا٢َ صَُو  َ٘ َٓ ُظ  ُ  أَِ٪ َیزُزَّ ِٔ ٔ َٓد ًَانٔي  ا أَِزبَزُِت َز َّ٤٠ََٓ ًِٔلطٔ ث٨َ٤ََُط  ا٢َ یَا بََٔل٢ُ أَ َ٘ َٓ 

دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، اوبزریب، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک داھکی ںیم اکی اپین رھبےن ےک 

ار اھت۔ ںیم ےن اہک ہک امہرے فاےطس ہشیمہ یہ ربا افٹن راتہ ےہ اہےئ اوسفس۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل اکیبر )ربے( افٹن رپ وس

فملس ےن اراشد رفامای مت اس وک رففتخ رکےت وہ اے اجرب! ںیم ےن رعض ای فہ فےسی یہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ےہ ای روسؽ 

رفامای اس یک دخافدن دقفس رفغمت رفامےئ ںیم ےن اس وک ےل ایل اس دقر تمیق ںیم افر ںیم  اہلل! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

ےن اس رپ مت وک دمہنی ونمرہ کت ڑچھ رک )ینعی وسار وہ رک( رفس رکےن یک ااجزت دی۔ سج فتق دمہنی ونمرہ احرض وہا وت ںیم اس وک ایتر 

اے البؽ! مت اس وک تمیق دے دف ںیم سج فتق کت فاسپ آاجؤں۔ آپ یلص  رک ےک ےل ایگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رھپ البای ںیم ےن وخػ وسحمس ای ہک اک ا ہن وہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فاسپ ہن رفام د ں۔ آپ یلص اہلل

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ افٹن یھب اہمترا ےہ مت اس وک ےل اج۔

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، اوبزریب، اجرب :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 الغؾ رففتخ وہ افر رخدیار اس اک امؽ ےنیل یک رشط رقمر رکے

     943    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبسا اًلي، ٣ٌت٤ز، وہ اپ٨ے واٟس سے، ابونرضة، جابز ب٩ ًبساهَّلل :  راوی

ث٨ََا أَبُو َنرِضَ 
ا٢َ َحسَّ َٗ ُ  أَبٔي  ٌِ َٗا٢َ َس٤ٔ َت٤ٔزُ  ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ِبٔس اِْلَ ًَ ُس ب٩ُِ  ًَ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ٨َّا َة  ُٛ ا٢َ  َٗ ِبسٔ اهَّللٔ 

 ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ًَلَي ٧َأؿٕح  ٥َ َوأ٧ََا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٨ٔیطٔ بََٜٔذا َنٔشیرُ ٣َ ٌُ ٥َ أََتبٔی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

ََٟک یَا ٧َئ  ٥ِ صَُو  ٌَ ٠ُُِٗ  َن ََٟک  رٔفُ  ِِ َذا َواهَّللُ َش َٛ ََٟک َیا ٧َٔييَّ اهَّللٔ َو ٥ِ صَُو  ٌَ ٠ُُِٗ  َن ََٟک  رٔفُ  ِِ َذا َواهَّللُ َش َٛ ََٜذا َو ٔ ٨ٔیطٔ ب ٌُ ا٢َ أََتبٔی َٗ يَّ اهَّللٔ 

َة َولَا٧َِ  ل٤َٔ٠َّة  ا٢َ أَبُو َنرِضَ َٗ ََٟک  ٥ِ صَُو  ٌَ ٠ُُِٗ  َن ََٟک  رٔفُ  ِِ َذا َواهَّللُ َش
َٛ ََٜذا َو ٔ ٨ٔیطٔ ب ٌُ ا٢َ أََتبٔی َٗ ِٟ وَُٟضا ا ُ٘ َذا َش َٛ  ١ِ ٌَ ِٓ ٤ُِش٤ُٔ٠وَ٪ ا



 

 

ََٟک  رٔفُ  ِِ َذا َواهَّللُ َش َٛ  َو

دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، فہ اےنپ فادل ےس، اوبرضنة، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک مہ گوگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 اھت وسار اھت۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےک رمہاہ اج رےہ ےھت )ینعی رفس رک رےہ ےھت( افر ںیم اکی افٹن رپ  و ہک اپین اک

رفامای اس تمیق ںیم ای مت اس افٹن وک رففتخ رکف ےگ؟ دخافدن دقفس ھجت وک ششخب دے۔ ںیم ےن اہک   اہں! فہ آپ یلص اہلل ہیلع 

فتخ رکف ےگ دخا ھجت وک ۔یشخ۔ ںیم ےن رعض فآہل فملس اک ےہ ای یبن اہلل! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اس وک اےنت ںیم رف

ای   اہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ےہ ای روسؽ اہلل! رافی رضحت اوبرضنہ ےن رعض ای اس دحثی اک دخا ۔یشخ اکی ہملک ےہ 

 سج وک املسمؿ ےتہک ےھت ہک مت اس رطح ےس رکف اس رطح ےس رکف۔

  فادل ےس، اوبرضنة، اجرب نب دبعاہللدمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، فہ اےنپ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عیب ںیم ارگ رشط الخػ وہ وت عیب حیحص وہ اجےئ افر رشط ابلط وہیگ

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 حیحص وہ اجےئ افر رشط ابلط وہیگعیب ںیم ارگ رشط الخػ وہ وت عیب 

     944    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، جزیز، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، اسوز، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

٩ًَِ ا ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َجزٔیْز  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس َٓاِطتَرََن أَِخبََر٧َا  َِٟ  اِطتََریُِ  بَزٔیَزَة  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ  ٔ ِْلَِسَوز

َِٟو َاَئ  إٔ٪َّ ا َٓ ًِتٔ٘ٔیَضا  ا٢َ أَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َٔک ٨٠َّٟٔٔييِّ َػل ُت ذَٟ ََٓذََکِ ُتَضا أَص٠َُِضا َو َائََضا  ِ٘ ًَِت َ أ َٓ   َِٟ ا َٗ  َٚ َِٟورٔ ًَِلي ا ٩ِ٤َٟٔ أَ

 ًَ َس َٓ   َِٟ ا َشَضا َولَاَ٪ َزِوُجَضا رُحًّ َٗ ِٔ َٓاِخَتاَرِت َن َدیََّرَصا ٩ِ٣ٔ َزِؤجَضا  َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   ااَصا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

ہبیتق نب دیعس، رجری، وصنمر، اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت ربریہ وک رخدیا اؿ گووگں ےن ہی رشط 

 اس اک رتہک مہ فوصؽ رک ں ےگ۔ ںیم ےن ہی ابت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض یک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل رقمر یک ہک

 فملس ےن رفامای مت اس وک آزاد رک دف اس ےیل ہک رتہک ایس وک اتلم ےہ  و رفہیپ دے )ینعی رخدیے( رھپ اس وک آزاد رک دای روسؽ رکمی یلص

 ےن اس وک البای افر ا رایر اطع رفامای وشرہ یک اجبن ےس۔اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ہبیتق نب دیعس، رجری، وصنمر، اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 رشط الخػ وہ وت عیب حیحص وہ اجےئ افر رشط ابلط وہیگعیب ںیم ارگ 

     945    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س، طٌبہ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، ٗاس٥، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

ا٢َ َحسَّ  َٗ ْس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ ُ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ًَِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ ا   ُ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط

َُّض٥ِ اِطتََركُوا َو َائَضَ  ٙٔ َوأ٧َ ِت ٌٔ ََّضا أََراَزِت أَِ٪ َتِظتَرَٔی بَزٔیَزَة ٠ِٟٔ ًَائَٔظَة أ٧َ  ٩ًَِ ُث  أس٥َ یَُحسِّ َ٘ ِٟ ِت َذَٟٔک َٟٔزُسو٢ٔ اهَّللٔ ا ََٓذََکَ ا 

َّي اهَّللُ َِٟو َاَئ َػل َٓإٔ٪َّ ا ًِتٔ٘ٔیَضا  َ أ َٓ ٥َ اِطتَرٔیَضا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ُتَٔي َرُسو٢ُ اهَّللٔ    َٙ َوأ َت ًِ ٩ِ٤َٟٔ أَ

 َٓ ًَلَي بَزٔیَزَة  َٚ بٔطٔ  ٘ٔی١َ َصَذا ُتُؼسِّ َٓ ٥َ ب٠َِٔح٥ٕ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٨ََٟا َصٔسیَّْة َوُخیِّرَِت َػل ْة َو َٗ ََٟضا َػَس ا٢َ صَُو  َ٘ 

دمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، دبعارلنمح نب اقمس، اقمس، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت ربریہ ےک رخدی ےن اک ارادہ 

ہک مہ گوگ فوصؽ رک ں ےگ( انچہچن رفامای آزاد رکےن ےک فاےطس نکیل اؿ ےک امکل ےن رشط رقمر رک دی فالء یک )ینعی اس اک رت

د روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم اس ابت اک کذرکہ آای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت رخدی گو افر اس وک آزا

تش احرض ای ایگ گووگں ےن رک دف ویکہکن فالء اس وک ےلم یگ  و آزاد رکے اگ افر روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم وگ

رعض ای ہی وگتش دصہق اک ےہ  و ہک رضحت ربریہ وک الم اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس ےک فاےطس فہ دصہق اک ےہ افر 

وشرہ ےک امہرے فاےطس فہ ہفحت افر دہہی ےہ )رضحت ربریہ یک اجبن ےس افر ا رایر احلص وہا اؿ وک سج فتق فہ آزاد وہںیئ اےنپ 

 (اپس رےنہ ےس

 دمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، دبعارلنمح نب اقمس، اقمس، اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

  اجےئ افر رشط ابلط وہیگعیب ںیم ارگ رشط الخػ وہ وت عیب حیحص وہ

     946    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣اٟک، ٧آٍ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز سے روای  ےہ ٛہ حرضت ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ا٢َ أَِخبََر٧َا  َ٘ َٓ َضا  ُ٘ تٔ ٌِ ًَائَٔظَة أََراَزِت أَِ٪ َتِظتَرَٔی َجارٔیَّة َت ٤ًََُز أَ٪َّ 

 َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٔٔک َٟٔزُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ِت ذَٟ ََٓذََکَ ٨ََٟا  َِٟو َاَئ  ًَلَي أَ٪َّ ا َٜٔضا  ٌُ َِٟو َاَئ أَص٠َُِضا ٧َبٔی إٔ٪َّ ا َٓ ٔک َذٟٔٔک  ٌُ ا٢َ  َا ی٨َ٤َِ



 

 

 ٩ِ٤َٟٔ  َٙ َت ًِ  أَ

ہبیتق نب دیعس، امکل، انعف، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعہشئ دصہقی ےن ارادہ رفامای اکی ابدنی رخدیےن ےک فاےطس 

آزاد رکےن اک اس ےک گووگں ےن اہک ہک مہ اہمترے اہھت رففتخ رکےت ںیہ اس رشط ےک اسھت فالء مہ وک ےلم یگ۔ اوہنں ےن روسؽ 

 فآہل فملس ےس رعض ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی رشط مت وک رخدیےن ےس ہن رفک دے اس ےیل ہک رکمی یلص اہلل ہیلع

 فالء اس وک ےلم یگ  و ہک آزاد رکے سپ عیب درتس ےہ افر رشط اؿ یک ابلط ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، امکل، انعف، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تمینغ ےک امؽ وک رففتخ رکان میسقت وہےن ےس لبق

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 تمینغ ےک امؽ وک رففتخ رکان میسقت وہےن ےس لبق

     947    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ حٔؽ ب٩ ًبساهَّلل، وہ اپ٨ے واٟس سے، ابزاہی٥، یحٌي ب٩ سٌیس، ٤ًزو ب٩ طٌیب، ًبساهَّلل ب٩ ابي ٧حیح،  :  راوی

 ٣حاہس، اب٩ ًباض

 ٩ًَِ ثَىٔي إٔبَِزاصٔی٥ُ  َٗا٢َ َحسَّ ثَىٔي أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ ِٔٔؽ ب٩ِٔ  ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح ِیٕب  ٌَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ُط ًَ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  َیِحٌَي ب٩ِٔ َس

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ أَبٔي ٧َحٔیٕح  َّي ًَ ا٥ٔٔ٧ َحً َِ ٤َِٟ ٍٔ ا ٩ًَِ بَِی  ٥ََّ٠

 ِ َِٟحَبالَي أَِ٪ یُوكَأ ٩ًَِ ا َش٥َ َو ِ٘ َٔ ُت َبا َِٟح٥ٔ ل١ُِّ ذٔی ٧َإب ٩ِ٣ٔ اٟشِّ  ٩ًَِ ٩َ ٣َا فٔي بُُلو٧ٔض٩َّٔ َو ٌِ ـَ ي َش
َّ  َ٪ َحً

ادمح نب صفح نب دبع اہلل، فہ اےنپ فادل ےس، اربامیہ، ییحی نب دیعس، رمعف نب بیعش، دبعاہلل نب ایب حیجن، اجمدہ، انب ابعس ےس رفاتی 

 فملس ےن امؽ تمینغ رففتخ رکےن ےس سج فتق کت میسقت ہن وہ افر احہلم وخانیت ےہ ہک عنم رفامای روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

ےک اسھت ) و ہک اہجد ںیم رگاتفر وہ رک آںیئ مہ رتسبی رکےن ےس سج فتق کت ہک اؿ ےک ہچب یک دیپاشئ وہ افر رہ اکی داتن 

 (فاےل دردنے ےک وگتش ےس عنم رفامای۔ )اسیج ہک ریش یڑیھای اتیچ فریغہ

 ادمح نب صفح نب دبعاہلل، فہ اےنپ فادل ےس، اربامیہ، ییحی نب دیعس، رمعف نب بیعش، دبعاہلل نب ایب حیجن، اجمدہ، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رتشمک امؽ رففتخ رکان

 ف ااکحؾ رخدی ف رففتخ ےک اسملئ :   ابب

 رتشمک امؽ رففتخ رکان

     948    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ زرارة، اس٤اًی١، اب٩ جزیخ، ابوزبیر، جابز :  راوی

ا٢َ أَِخبََرنٔي أَبُو َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ٌٔی١ُ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا إِٔس٤َ َٗ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ُزَراَرَة  َّي اهَّللُ  أَِخبََر٧َا  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ اٟزُّبَیِر

َٜطُ  ی ذَٔ٪ ََشٔ ِْ َّي یُ ٍَ َحً َٟطُ أَِ٪ َیبٔی ٕة أَِو َحائٕٔم  َا َشِؼ٠ُُح  ٌَ ٕ  َربِ ُة فٔي ل١ُِّ َٔشِ ٌَ ِٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اٟظُّ َّي ًَ ُّٙ بٔطٔ َحً ُضَو أََح َٓ  ََ إِٔ٪ بَا َٓ  

ذ٧َٔطُ  ِْ  یُ

رارة، اامسلیع، انب رججی، اوبزریب، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہعفش رہ اکی رمعف نب ز

رتشمک شء ںیم ےہ زنیم وہ ای ابغ اکی رشکی وک درتس ںیہن ہک اانپ ہصح رففتخ رکے ہک سج فتق کت ہک دفرسے رشکی 

  دفرسا رشکی اس ےک ےنیل اک زایدہ قح راتھک ےہ سج فتق کت ااجزت ہن دے۔ےس ااجزت احلص ہن رک ےل ارگ رففتخ رکے وت

 رمعف نب زرارة، اامسلیع، انب رججی، اوبزریب، اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وکیئ زیچ رففتخ رکےت فتق وگایہ رضفری ںیہن

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   باب

 وکیئ زیچ رففتخ رکےت فتق وگایہ رضفری ںیہن

     949    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہظی٥ ب٩ ٣زوا٪ ب٩ ہظی٥ ب٩ ٤ًزا٪، ٣ح٤س ب٩ بکار، یحٌي، اب٩ ح٤زة، زبیسی، زہزی، ٤ًارة ب٩ خزی٤ة :  راوی

َِٟضیِ  ث٨ََا َیِحٌَي َوصَُو أَِخبََر٧َا ا ا٢َ َحسَّ َٗ َّإر  ُس ب٩ُِ بَک ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟضِیَث٥ٔ ب٩ِٔ ٤ًَِٔزاَ٪  ٩ًَِ َث٥ُ ب٩ُِ ٣َزَِواَ٪ ب٩ِٔ ا اب٩ُِ َح٤ِزََة 

ثَُط َوصَُو ٩ِ٣ٔ  ُط َحسَّ َّ٤ًَ ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة ب٩ِٔ ُخزَی٤ََِة أَ٪َّ  ٥َ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ  اٟزُّبَِیٔسیِّ أَ٪َّ اٟزُّصِزٔیَّ أَِخبََرُظ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  أَِػَحأب ا٨َّٟٔييِّ َػل

ََ اٟ َٓأرَِسَ بَٔف ث٩َ٤ََ ََفَٔسطٔ  ِ٘ ُط َٟٔی ٌَ ابٓٔيٕ َواِستَتَِب ّسا ٩ِ٣ٔ أرَِعَ ََ ََفَ ٥َ ابَِتا
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َ َػل ٥َ َوأَبَِلأ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٨َّٔييُّ َػل



 

 

زُوَ٪ أَ٪َّ ا٨َّٟئ اِْلَ  ٌُ ٔض َوص٥ُِ  َا َشِظ ِٟرَفَ َیُشو٣ُو٧َُط بٔا َٓ ابٔيِّ  رِعَ
زَُّؿوَ٪ َِٟٔلَ ٌَ َٙ اٟزَِّجا٢ُ یََت ٔٔ ابٔيُّ َوكَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ رِعَ َّي اهَّللُ  يَّ َػل

٨ََٓاَزی  ًَطُ بٔطٔ ٨ِ٣ُٔط  ًَلَي ٣َا ابَِتا ِو٦ٔ  ُض٥ِ فٔي اٟشَّ ـُ ٌِ ي َزاَز َب
َّ ًَُط َحً ٨َِ  ابَِتا ُٛ ا٢َ إِٔ٪  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ابٔيُّ ا٨َّٟٔييَّ َػل اِْلرَِعَ

 َ٘ َٓ ٍَ ٧َٔسائَُط  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ حٔیَن َس٤ٔ ًَ َّي اهَّللُ  ا٦َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َٓ ُتطُ  ٌِ  بٔ
َض َوإ ٔاَّ ِٟرَفَ ا َصَذا ا ًّ ا٢َ ٣ُبَِتا َٗ ُتطُ ٨ِ٣َٔک  ٌِ ِس ابَِت َٗ َِٟیَص  ا٢َ أَ

َٙ ا٨َّٟاُض ی٠َُوذُو َا َوا ٔٔ َل َٓ ُتُط ٨ِ٣َٔک  ٌِ ِس ابَِت َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َٓ َٜطُ  ُت ٌِ ٠ًََِیطٔ هَّللٔ ٣َا بٔ َّي اهَّللُ  َ٪ بٔا٨َّٟٔييِّ َػل

و٢ُ َص٥ُ٠َّ  ُ٘ ابٔيُّ َش َٙ اِْلرَِعَ ٔٔ أ٪ َوكَ ٌَ ابٔيِّ َوص٤َُا یَتََراَج ٥َ َوبٔاِْلرَِعَ
ا٢َ ُخزَی٤َُِة ب٩ُِ ثَابٕٔ  أ٧ََا  َوَس٠َّ َٗ َُٜط  ُت ٌِ ِس بٔ َٗ ِّي  َطاصّٔسا َشِظَضُس أَن

ا٢َ ٥َٟٔ َت  َ٘ َٓ ًَلَي ُخزَی٤ََِة  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  َب١َ ا٨َّٟٔييُّ َػل ِٗ
َ أ َٓ ا٢َ  َٗ َتطُ  ٌِ ِس بٔ َٗ ََّک  ا٢َ بَٔتِؼٔسشَ٘ٔک یَا َرُسو٢َ أَِطَضُس أ٧َ َٗ ِظَضُس 

ا٢َ  َٗ ٥َ َطَضاَزَة ُخزَی٤ََِة َطَضاَزَة َرُج٠َیِٔن  اهَّللٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ١َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٌَ َح َٓ 

 ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ 

 

ئمة
ب
میشہ نب رمفاؿ نب میشہ نب رمعاؿ، دمحم نب اکبر، ییحی، انب زمحة، زدیبی، زرہی، امعرة نب زخ

فہ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب رکاؾ ںیم ےس ےھت ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع اچچ رضحت زخہمی نب اثتب ےس ہک  افر 

فآہل فملس ےن اکی داہییت ےس وھگڑا رخدیا افر اس وک اسھت ےل ےئگ  اہک فہ صخش وھگڑے یک تمیق فوصؽ رک ےک دلجی ےس رتصخ 

رک ےک رفاہن وہےئ افر فہ داہییت صخش دری ےس رفاہن وہا افر گووگں  وہ اجےئ اس فہج ےس روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دلجی

ےن اس داہییت صخش ےس ولعمؾ رکان رشفع رک دای افر فہ وھگڑا فاسپ رکےن گل ےئگ اؿ وک ملع ںیہن اھت ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فآہل فملس یک تمیق رخدی ںیم ااضہف رک دای اس فملس اس وھگڑے وک رخدی ےکچ ںیہ اہیں کت ہک ضعب رضحات ےن آپ یلص اہلل ہیلع

فتق اس داہییت صخش ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک آفاز دی ارگ مت اس وھگڑے وک رخدیےت وہ وت کیھٹ! ںیہن وت 

ڑھکے رہ ےئگ افر ںیم )دفرسے صخش ےک اہھت( رففتخ رک داتی وہں۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس یک آفاز نس رک 

ر اعمہلم رہ اراشد رفامای فاہ ای مت ہی وھگڑا ھجم وک رففتخ ںیہن رک ےکچ وہ افر ںیم ہی ای مت ےس ںیہن رخدی اکچ؟ )ینعی ںیم وت رخدی اکچ وہں اف

روسؽ رکمی  رطح ےس لمکم وہ اکچ ےہ( ہی ابت نس رک اس داہییت صخش ےن اہک ہک دخا یک مسق ںیم ےن مت وک ںیہن رففتخ ای رضحت

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ںیم وت مت ےس رخدی اکچ وہں۔ گوگ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رطػ دار 

وہ ےئگ افر اس داہییت یک رطػ یھب ھچک گوگ وہ ےئگ افر دفونں ےک درایمؿ ثحب ف ابمہثح وہےن اگل اس داہییت ےن اطمہبل ای ہک مت 

ےل رک آؤ اس ابت رپ ہک ںیم ہی وھگڑا مت وک رففتخ رک اکچ وہں۔ رضحت زخہمی نب اثتب ےن رفامای ںیم اس یک اہشدت داتی وہں۔ وگاہ 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت زخہمی ےس درایتف رفامای مت سک فہج ےس اہشدت دےتی وہ؟ وت اوہنں ےن اہک ہک ںیم ہی 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےچس ںیہ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت زخہمی یک اہشدت دف وگاہ ابت اجؿ اکچ وہں ہک آپ یلص

 ےک ربارب یک۔



 

 

  :  رافی

 

ئمة
ب
 میشہ نب رمفاؿ نب میشہ نب رمعاؿ، دمحم نب اکبر، ییحی، انب زمحة، زدیبی، زرہی، امعرة نب زخ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رففتخ رکےن فاےل افر رخدیےن فاےل ےک درایمؿ تمیق ںیم االتخػ ےس قلعتم

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 رففتخ رکےن فاےل افر رخدیےن فاےل ےک درایمؿ تمیق ںیم االتخػ ےس قلعتم

     950    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ازریص، ٤ًز ب٩ حٔؽ ب٩ ُیاث، وہ اپ٨ے واٟس سے، ابو٤ًیص، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ح٤س ب٩ اطٌث، وہ اپ٨ے  :  راوی

 واٟس سے، وہ اپ٨ے زازا

 ٩ًَِ ث٨ََا أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ِٔٔؽ ب٩ِٔ َُٔیإث  ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ إِٔزرٔیَص  ِبُس  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَ ثَىٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ أَبٔي ٤ًَُِیٕص 

َّي اهَّللُ ُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ِبُس اهَّللٔ َس٤ٔ ًَ ا٢َ  َٗ ظٔ  ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٔث  ٌَ ٔس ب٩ِٔ اِْلَِط و٢ُ إٔذَا اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َش ًَ  

 َ٨ َِٟیَص بَِی٨َُض٤َا بَیِّ أ٪ َو ٌَ ِٟبَیِّ َٕ ا ةٔ أَِو َیتِرُلَااِخَت٠َ ٌَ ٠ِ و٢ُ َربُّ اٟشِّ ُ٘ ُضَو ٣َا َش َٓ  ْة 

دمحم نب ادرسی، رمع نب صفح نب ایغث، فہ اےنپ فادل ےس، اوبسیمع، دبعارلنمح نب دمحم نب اثعش، فہ اےنپ فادل ےس، فہ اےنپ دادا 

اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک سج ےس، دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک  آپ یلص 

فتق رففتخ رکےن فاال افر رخدیےن فاال صخش دفونں تمیق ےک قلعتم اکی دفرسے ےس االتخػ رک ں ہک رففتخ رکےن فاال 

صخش زایدہ تمیق التبےئ افر رخدیےن فاال صخش مک تمیق التبےئ افر دفونں ےک اپس وگاہ )ای رشیع وبثت( ہن وہں وت رففتخ رکےن 

فاال  و ےہ اس اک اابتعر وہاگ رشبہکیط فہ مسق اھکےئ افر رخدیےن فاےل وک اس تمیق رپ انیل وہاگ ای ارگ ہن فوصؽ رکے وت فہ وھچڑ دے 

 اس اک ا رایر ےہ۔

دمحم نب ادرسی، رمع نب صفح نب ایغث، فہ اےنپ فادل ےس، اوبسیمع، دبعارلنمح نب دمحم نب اثعش، فہ اےنپ فادل ےس، فہ  :  رافی

 اےنپ دادا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 رففتخ رکےن فاےل افر رخدیےن فاےل ےک درایمؿ تمیق ںیم االتخػ ےس قلعتم

     951    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

ابزاہی٥ ب٩ حش٩ و یوسٕ ب٩ سٌیس و ًبساٟزح٩٤ ب٩ خاٟس، ححاد، اب٩ جزیخ، اس٤اًی١ ب٩ ا٣یة، ًبسا٠٤ٟک ب٩  :  راوی

 ًبیس

 َٗ ُى ِٔلٔبَِزاصٔی٥َ  ِٔ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َخأٟٕس َوا٠َّٟ ًَ ٌٔیٕس َو ُٕ ب٩ُِ َس َِٟحَش٩ٔ َویُوُس ا٢َ اُٟوا َحسَّ أَِخبََرنٔي إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ا َٗ ا٢َ  َٗ ث٨ََا َححَّاْد 

٧َا أَبَا ًُبَِیَسَة بِ  ا٢َ َحرَضِ َٗ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ًُبَِیٕس  ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ َة  ٌٔی١ُ ب٩ُِ أ٣َُیَّ وزٕ أََتاُظ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔي إِٔس٤َ ٌُ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٣َِش  ٩َ

 ٔ ا٢َ أََحُسص٤َُا أََخِذتَُضا ب َ٘ َٓ ّة  ٌَ ا ٔس٠ِ ٌَ ُتَٔي اب٩ُِ َرُجََلٔ٪ َتَباَش ا٢َ أَبُو ًُبَِیَسَة أ َ٘ َٓ َذا  َٛ ََٜذا َو ٔ ُتَضا ب ٌِ ا٢َ َصَذا بٔ َٗ ََٜذا َو ٔ ََٜذا َوب

أ٣َََز  َٓ ُتَٔي ب٤ِٔٔث١ٔ َصَذا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ ًَ َّي اهَّللُ  ُت َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ا٢َ َحرَضِ َ٘ َٓ ٕ فٔي ٣ِٔث١ٔ َصَذا  وز ٌُ َٕ ث٥َُّ ٣َِش ٍَ أَِ٪ َشِشَتِح٠ٔ ٔ َِٟبائ ا

إِٔ٪ َطاَئ أََخَذ َوإِٔ٪ َطاَئ َتزََ  یَ  َٓ  َُ ٤ُِٟبَِتا  ِدَتاَر ا

، دبعاکلمل نب دیبع ےس رفاتی ےہ ہک 

 

اربامیہ نب نسح ف ویفس نب دیعس ف دبعارلنمح نب اخدل، اجحج، انب رججی، اامسلیع نب امتئة

وہنجں ےن اسامؿ اینت تمیق ںیم ایل ےہ مہ گوگ رضحت اوب دیبع نب دبعاہلل یک دختم ںیم احرض وہےئ فاہں رپ دف رضحات آےگ ہک 

دفرسے ےن اہک ںیم ےن اس دقر تمیق ںیم اسامؿ رففتخ ای ےہ۔ رضحت اوب دیبعہ ےن رفامای رضحت انب دوعسد ےک اپس ایس مسق اک 

اپس ایس مسق اک دقمہم آای اوہنں ےن اہک ہک ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

دقمہم آای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح رفامای رففتخ رکےن فاےل وک فلح ااھٹےئ رھپ ا رایر رخدیار وک اطع رفامای ہاےہ اس 

 دقر تمیق ںیم ) و ہک ابعئ ہن فلح ےس ایبؿ ےیک( اسامؿ فوصؽ رکے دؽ ہاےہ وھچڑ دے۔

، دبعاکلمل نب دیبعاربامیہ نب نسح ف ویفس نب دیعس ف دبع :  رافی

 

 ارلنمح نب اخدل، اجحج، انب رججی، اامسلیع نب امتئة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وہید افر اصنری ےس رخدی ف رففتخ رکےن ےس قلعتم

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 رخدی ف رففتخ رکےن ےس قلعتم وہید افر اصنری ےس

     952    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ رحب، ابو٣ٌاویہ، ا ا٤ًع، ابزاہی٥، اسوز، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

٩ًَِ إٔبَِزاصٔ  ٤ًَِٔع  ٩ًَِ اِْلَ اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ َٗا٢َ َحسَّ ٕب  َِٟ  اِطتََری َرُسو٢ُ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ رَحِ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ اِْلَِسَوزٔ  ی٥َ 

ُط َرص٨ِّا َٟ ا  ًّ ًَِلاُظ زِٔر ا٣ّا ب٨َٔٔشیَئٕة َوأَ ٌَ ٥َ ٩ِ٣ٔ یَُضوزٓٔیٕ كَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   اهَّللٔ َػل



 

 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی  ادمح نب رحب، اوباعمفہی، االشمع، اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی

 وہیدی ےس ہلغ رخدیا افر اس ےک اپس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ زرہ رگفی رھک دی۔

 ادمح نب رحب، اوباعمفہی، االشمع، اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 وہید افر اصنری ےس رخدی ف رففتخ رکےن ےس قلعتم

     953    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یوسٕ ب٩ ح٤از، سٔیا٪ ب٩ حبیب، ہظا٦، ًَک٣ة، اب٩ ًباض :  راوی

 َٗ  ٕ از ُٕ ب٩ُِ َح٤َّ َِّي َرُسو٢ُ اهَّللٔ أَِخبََر٧َا یُوُس ا٢َ تُُوف َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًَِٔکٔ ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ  َیاُ٪ ب٩ُِ َحبٔیٕب  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ

ٕ ْٔلَص٠ِٔطٔ  ٌٔیر ا ٩ِ٣ٔ َط ًّ ٥َ َوزِٔرًُُط ٣َزِصُو٧َْة ٨ًَِٔس یَُضوزٓٔیٕ بَٔثََلثٔیَن َػا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َػل

، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فافت وہیئ وت ویفس نب  ،ند، ایفس

 

ؿ نب بیبح، اشہؾ، رکعمة

اکی وہیدی ےک اپس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک زرہ رگفی یھت دف اہتیئ اصع رپ  و ہک اےنپ رھگ فاگوں ےک فاےطس آپ یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس ےن ےیل ےھت۔

، انب ابعس ویفس :  رافی

 

 نب  ،ند، ایفسؿ نب بیبح، اشہؾ، رکعمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دمرب یک عیب ےس قلعتم

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 دمرب یک عیب ےس قلعتم

     954    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، ابوزبیر، جابز :  راوی

َٙ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ بَىٔي ًُِذَر  ًَِت ا٢َ أَ َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟزُّبَیِر ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َٔک أَِخبََر٧َا  َّ ذَٟ َب٠َ َٓ  ٕ ٩ًَِ زُبُز َُٟط  ِبّسا  ًَ َة 

َّي اهَّللُ  ٥َ ٩ِ٣َ َشِظ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ا٢َ  َا  َٗ َُیِرُُظ  ََٟک ٣َا٢ْ  ا٢َ أَ َ٘ َٓ  ٥َ تَرٔیطٔ ٣ٔىِّي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ



 

 

 َّ ََٓحاَئ بَٔضا َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َسؤیُّ بَٔث٤َأ٪ ٣ٔائَٔة زِٔرَص٥ٕ  ٌَ ِٟ ًَِبٔس اهَّللٔ ا ِی٥ُ ب٩ُِ  ٌَ َِٟیطٔ ث٥َُّ َٓاِطتََراُظ نُ ٔ َضا إ ٌَ َٓ َس َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ي اهَّللُ 

٠َٓٔٔذی َِقَ  ١َ ٩ِ٣ٔ أَص٠َِٔک َطِیْئ  ـَ َٓ إِٔ٪  َٓ َٔلَص٠َِٔک  َٓ ١َ َطِیْئ  ـَ َٓ إِٔ٪  َٓ ٠َِیَضا  ًَ  ِٚ َتَؼسَّ َٓ ٔشَک  ِٔ ا٢َ ابَِسأِ ب٨َٔ َٗ ١َ ٩ِ٣ٔ ـَ َٓ إِٔ٪  َٓ ابَتَٔک 

ََٜذا  َضََٜذا َوَص َٓ ابَتَٔک َطِیْئ  ٩ًَِ ٔط٤َأَٟک ذٔی َِقَ ٩ًَِ ی٤َٔی٨َٔک َو و٢ُ بَیَِن یََسیَِک َو ُ٘ ََٜذا َش  َوَص

ہبیتق، ثیل، اوبزریب، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم  و ہک )ہلیبق( ینب دغرہ اک اھت اس ےن اکی الغؾ وک آزاد رک دای ہی االطع روسؽ 

ےن رفامای ای اہمترے اپس اس ےک العفہ ھچک امؽ دفتل وم ود ےہ؟ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  یل۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

اس ےن رعض ای   ںیہن۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ افر رفامای وکؿ صخش ھجم ےس اس وک رخدی ا ےہ؟ ہی ابت نس رک 

 ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم شیپ رک دےیئ رضحت میعن نب دبعاہلل ےن اس وک رخدیا آھٹ وس درمہ ںیم افر فہ درمہ ال رک آپ یلص اہلل

رہتش  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک انعتئ رفام دےیئ افر رفامای ےلہپ مت اس وک اےنپ افرپ رخچ رکف رھپ ارگ ھچک  چ اجےئ وت مت اےنپ

 افر ابںیئ اجبن ااشرہ ای )ینعی رہ اکی دارفں وک دے دف رھپ ارگ رہتش دارفں ےس ھچک  چ اجےئ وت ایس رطہقی ےس ینعی اسےنم افر داںیئ

 اجبن ےس رغابء رقفاء وک دصہق ریخات رکف(۔

 ہبیتق، ثیل، اوبزریب، اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 قلعتمدمرب یک عیب ےس 

     955    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زیاز ب٩ ایوب، اس٤اًی١، ایوب، ابوزبیر، جابز :  راوی

 ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟزُّبَیِر ث٨ََا أَیُّوُب  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ َٟطُ أَبُو أَ٪َّ َرُجَّل أَِخبََر٧َا زٔیَازُ ب٩ُِ أَیُّوَب  ا٢ُ  َ٘  ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ ُش

ًَا بٔطٔ َرُسو٢ُ اهَّللٔ  َس َٓ َُیِرُُظ  َٟطُ ٣َا٢ْ  ٥َِٟ ی٩َُِٜ  وُب  ُ٘ ٌِ َٟطُ َش ا٢ُ  َ٘ ٕ شُ ٩ًَِ زُبُز َُٟط  َٙ ََُُل٣ّا  ًَِت وٕر أَ ُٛ ا٢َ ٣َِذ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َػل

 ًَ ِی٥ُ ب٩ُِ  ٌَ َٓاِطتََراُظ نُ ِٔٔشطٔ ٩ِ٣َ َشِظتَرٔیطٔ  ٠َِیِبَسأِ ب٨َٔ َٓ َٓ٘ٔیّرا   ٥ِ ُٛ ا٢َ إَٔذا لَاَ٪ أََحُس َٗ َِٟیطٔ َو ٔ َضا إ ٌَ َٓ َس َٓ ِبٔس اهَّللٔ بَٔث٤َأ٪ ٣ٔائَٔة زِٔرَص٥ٕ 

َّل  ـِ َٓ إِٔ٪ لَاَ٪  َٓ ًَلَي ذٔی َرح٤ٔٔطٔ  ابَتٔطٔ أَِو  لَي َِقَ ٌَ َٓ َّل  ـِ َٓ إِٔ٪ لَاَ٪  َٓ لَي ًَٔیأٟطٔ  ٌَ َٓ َّل  ـِ َٓ إِٔ٪ لَاَ٪  َضا َٓ  ص٨َُا َوَصا ص٨َُآَ

زاید نب اویب، اامسلیع، اویب، اوبزریب، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک اکی ااصنری صخش ےن ہک سج اک انؾ اوبذموکر اھت اےنپ الغؾ وک ہک 

سج اک انؾ وقعیب اھت اینپ فافت ےک دعب آزاد رک دای )ینعی اس رطہقی ےس ہہک دای ہک ریمے رمےن ےک دعب وت آزاد ےہ رشتعی ںیم 

 الغؾ وک دمرب اتبان اہک اج ا ےہ( روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک البای افر رفامای اس الغؾ وک وکؿ صخش رخدی ا ےہ انچہچن اےسی



 

 

 افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ے

رضحت میعن نب دبعاہلل ےن اس وک رخدی ایل آھٹ وس درمہ ںیم سپ فہ آھٹ وس درمہ اوہنں ےن ادا رک دیئ

رفامای اہمترے ںیم ےس سج فتق وکیئ صخش اتحمج وہ وت فہ ےلہپ اینپ ذات ےس رشفع رکے رھپ ارگ ھچک  چ اجےئ وت ادرھ  فملس ےن

 ادرھ رغابء ںیم رخچ رکے۔

 زاید نب اویب، اامسلیع، اویب، اوبزریب، اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 دمرب یک عیب ےس قلعتم

     956    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیَل٪، وٛیٍ، سٔیا٪ و اب٩ ابوخاٟس، س٤٠ہ ب٩ ٬ٛی١، ًلاء، جابز :  راوی

ا٢َ حَ  َٗ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َُِیََلَ٪  ًََلإئ   ٩ًَِ َضِی١ٕ  ُٛ ٩ًَِ َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  َیاُ٪ َواب٩ُِ أَبٔي َخأٟٕس  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی سَّ

٤َُِٟسبَّزَ  ََ ا ٥َ بَا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل  َجابٔز

رب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ومحمد نب الیغؿ، فعیک، ایفسؿ ف انب اوباخدل، ہملس نب لیھک، اطعء، اج

 دمرب الغؾ وک رففتخ رفامای۔

 ومحمد نب الیغؿ، فعیک، ایفسؿ ف انب اوباخدل، ہملس نب لیھک، اطعء، اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رففتخ رکاناکمک بت وک 

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 اکمک بت وک رففتخ رکان

     957    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، اب٩ طہاب، رعوة، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

٩ًَِ ا ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ًَائَٔظَة أَِخبََر٧َا  ًَائَٔظَة أَِخبََرِتطُ أَ٪َّ بَزٔیَزَة َجائَِ    ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ب٩ِٔ ٔطَضإب 

 ِ٨ًَ ِٗٔضَي  إِٔ٪ أََحبُّوا أَِ٪ أَ َٓ ٔلَي أَص٠ِٔٔک  ًَائَٔظُة اِرٔجعٔي إ ََٟضا    َِٟ ا َ٘ َٓ ٌٔی٨َُضا فٔي َٛٔتابَتَٔضا َطِیّئا  ٔک َٛٔتابََتٔک َویَُٜوَ٪ َو َاُؤٔ  لٔي َتِشَت



 

 

 ٌَ ١ِ َویَُٜوَ٪ َٓ ٌَ ِٔ ٠َِت َٓ ٠ًََِیٔک  اُٟوا إِٔ٪ َطائَِ  أَِ٪ َتِحَتٔشَب  َٗ أَبَِوا َو َٓ ِت َذَٟٔک بَزٔیَزةُ ْٔلَص٠َِٔضا  ََٓذََکَ َٔک  ٠ُِ   ِت ذَٟ ََٓذََکَ ٨ََٟا َو َاُؤٔ  

َّي اهَّللُ  ََٟضا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َٙ ث٥َُّ  َٟٔزُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َت ًِ َِٟو َاَئ ٩ِ٤َٟٔ أَ إٔ٪َّ ا َٓ ًِتٔقٔي  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ابَِتاعٔي َوأَ

َِٟیَشِ  فٔي َٛٔتأب اهَّللٔ  وكّا  َوا٦ٕ َشِظتَرٔكُوَ٪ َُشُ ِٗ ٥َ ٣َا بَا٢ُ أَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َِٟیَص فٔي َٗ ٩ِ٤َ اِطتََرَن َطِیّئا  َٓ  

ُٙ َٛٔتأب  ُّٙ َوأَِوثَ ُن اهَّللٔ أََح ٕن َوََشِ ُط َوإِٔ٪ اِطتََرَن ٣ٔائََة ََشِ َٟ ٠َِیَص  َٓ  اهَّللٔ 

ہبیتق نب دیعس، ثیل، انب اہشب، رعفة، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ربریہ رضحت اعہشئ دصہقی یک دختم ںیم احرض 

ہقی ےن رفامای اج مت اےنپ گووگں ےس وہک ارگ اؿ وک وظنمر وہ وت وہںیئ اینپ اتکتب ںیم دمد احلص رکےن ےک فاےطس۔ رضحت اعہشئ دص

ںیم اہمتری اتکتب یک رمق ادا رک دفں )ینعی اس دقر رمق دے دفں  اہک مت فہ رمق ادا رک ےک آزاد وہ وکس( افر اہمترا رتہک فوصؽ رکفں 

رگ رضحت اعہشئ دصہقی وک وظنمر وہ وت دخا ےک ےیل یگ انچہچن اوہنں ےن اےنپ گووگں ےس ایبؿ ای اوہنں ےن ااکنر رک دای افر اہک ا

ریمے اسھت ولسک رک ں افر اہمترا رتہک مہ فوصؽ رک ں ےگ۔ رضحت اعہشئ دصہقی ےن ہی ابت نس رک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

ےلم اگ  و ہک آزاد رکے۔  فآہل فملس ےس رعض یک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس رفامای مت رخدی گو افر آزاد رک دف رتہک اس وک

رھپ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اؿ گووگں یک ای احتل ےہ  و ہک اس مسق یک رشاطئ ےط رکےت ںیہ  و ہک 

 اتکب اہلل ںیم ںیہن ںیہ سپ  و صخش اس مسق یک رشط رکے  و ہک اتکب اہلل ںیم ںیہن ےہ فہ وپری ںیہن وہیگ۔ ارگ اکی وس رشاطئ

 رقمر رکے وت اہلل اعتیل یک رشط وبقؽ افر وظنمر رکےن ےک القئ ےہ افر رھبفہس افر اامتعد رکےن ےک القئ ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، انب اہشب، رعفة، اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےن اےنپ دبؽ اتکتب ںیم ھچک یھب ہن دای وہ وت اس اک رففتخ رکان درتس ےہارگ اکمک بت 

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ارگ اکمک بت ےن اےنپ دبؽ اتکتب ںیم ھچک یھب ہن دای وہ وت اس اک رففتخ رکان درتس ےہ

     958    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٧ص ب٩ ًبسا اًلي، اب٩ وہب، رجا٢، یو٧ص وٟیث، اب٩ طہاب، رعوة، ًائظہ ػسش٘ہیو :  راوی

 ِ٥ٔ٠ِ ٨٣ٔ ٌٔ ِٟ ا٢َ أَِخبََرنٔي رَٔجا٢ْ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ َوصِٕب  َٗ ًِلَي  ًَِبٔس اِْلَ ُض٥ِ یُو٧ُُص َوا٠َِّٟیُث أَ٪َّ اب٩َِ أَِخبََر٧َا یُو٧ُُص ب٩ُِ 

 ًَ ًَلَي ٔطَضإب أَِخبََرص٥ُِ  ِّي لَاَتِبُ  أَصِلٔي  ٔن ًَائَٔظُة إ َِٟ  یَا  ا َ٘ َٓ ٔلَيَّ  َِٟ  َجائَِ  بَزٔیَزةُ إ ا َٗ ََّضا  ًَائَٔظَة أ٧َ  ٩ًَِ َوَة  ٕٚ فٔي ل١ُِّ ٩ِ رُعِ ٍٔ أََوا تِٔش



 

 

ًَائَٔظُة َو  ََٟضا    َِٟ ا َ٘ َٓ ِ  ٩ِ٣ٔ َٛٔتابَتَٔضا َطِیّئا  ـَ َٗ ٥ِ َت٩ُِٜ  َٟ َٓأًَٔی٨ٔیىٔي َو ْة  إِٔ٪ أََحبُّوا ًَا٦ٕ أُوٗٔیَّ َٓ ٔلَي أَص٠ِٔٔک  َٔٔشِ  ٓٔیَضا اِرٔجعٔي إ َن

 َ٠ًَ َزَؿِ  َذَٟٔک  ٌَ َٓ ٔلَي أَص٠َِٔضا  ََٓذَصَبِ  بَزٔیَزةُ إ   ُ٠ِ ٌَ َٓ ا َویَُٜوَ٪ َو َاُؤٔ  لٔي  ٌّ ًِٔلَیُض٥ِ َذَٟٔک َج٤ٔی ُ اُٟوا إِٔ٪ َطائَِ  أَِ٪ أَِ٪ أ َٗ أَبَِوا َو َٓ ِیض٥ِٔ 

 ِٔ ٠َِت َٓ ٠َِیٔک  ًَ ا٢َ  َا ی٨٤ََِ َتِحَتٔشَب  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ًَائَٔظُة َٟٔزُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َٔک  ِت ذَٟ ََٓذََکَ ٨ََٟا  ١ِ َوَیُٜوَ٪ َذٟٔٔک  ٔٔک ٌَ ٔک ذَٟ ٌُ

 ًَ َّي اهَّللُ  ا٦َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ٠َِ  َو ٌَ َٔ َٓ  َٙ َت ًِ َِٟو َاَئ ٩ِ٤َٟٔ أَ إٔ٪َّ ا َٓ ًِتٔقٔي  الَي ٨ِ٣َٔضا ابَِتاعٔي َوأَ ٌَ ََٓح٤َٔس اهَّلَل َت ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔي ا٨َّٟأض 

َٟیِ  كّا  َِٟیَشِ  فٔي َٛٔتأب اهَّللٔ ٩ِ٣َ اِطتََرَن ََشِ وكّا  ٤َا بَا٢ُ ا٨َّٟأض َشِظتَرٔكُوَ٪ َُشُ َٓ ُس  ٌِ ا َب ا٢َ أ٣ََّ َٗ ُضَو ث٥َُّ  َٓ َص فٔي َٛٔتأب اهَّللٔ 

اُئ  ـَ َٗ ٕن  َٙ بَاك١ْٔ َوإِٔ٪ لَاَ٪ ٣ٔائََة ََشِ ًَِت َِٟو َاُئ ٩ِ٤َٟٔ أَ ٤ََّا ا ُٙ َوإ٧ٔ ُن اهَّللٔ أَِوثَ ُّٙ َوََشِ  اهَّللٔ أََح

ویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، راجؽ، ویسن فثیل، انب اہشب، رعفة، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ربریہ ریمے اپس 

است افہیق رپ رہ اسؽ اکی افہیق۔ مت ریمی دمد رکف افر آںیئ افر اوہنں ےن اہک اے اعہشئ دصہقی! ںیم ےن اےنپ گووگں ےس اتکتب یک 

اس ےن اینپ اتکتب ںیم ےس ھچک اعمفہض ادا ںیہن ای اھت۔ رضحت اعہشئ دصہقی یک رضحت ربریہ یک اجبن وت فہج افر رتبغ وہیئ 

اؿ وک ادا رکدفں یگ۔ نکیل فالء اہمتری ںیم اوہنں ےن ایبؿ ای ہک مت اےنپ اموکلں ےک اپ اج ارگ فہ ہاںیہ وت ںیم ہی امتؾ )ینعی اسوتں افہیق( 

فوصؽ رکفں یگ انچہچن رضحت ربریہ اےنپ گووگں )ینعی اےنپ نیقلعتم( یک اجبن  ںیئ افر اؿ ےس ایبؿ ای اوہنں ےن ااکنر ای افر اہک 

 ےن روسؽ رکمی یلص ہک ارگ رضحت اعہشئ دصہقی ہاںیہ وت اہلل ےک ےیل ھجم ولسک رک ں نکیل فالء مہ ںیل ےگ؟ رضحت اعہشئ دصہقی

اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اؿ ےک اخدناؿ ےس ربریہ اک انیل )رضحت ربریہ اک رخدیان( 

 رھپ روسؽ تم وھچڑان مت اؿ وک رخدی گو افر رھپ آزاد رک دف۔ فالء ایس وک ےلم یگ  و آزاد رکے اگ انچہچن اوہنں ےن ایس رطہقی ےس ای

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس گووگں ےک درایمؿ ڑھکے وہےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دخادن دقفس یک رعتفی ایبؿ یک 

رھپ رفامای گووگں یک ای احتل ےہ ہک  و اس مسق یک رشاطئ رقمر رکےت ںیہ  و ہک اتکب اہلل ںیم ںیہن ںیہ سپ  و وکیئ اس مسق یک رشط 

رکے  و ہک اتکب اہلل ںیم ہن وہ وت فہ رشط ابلط ےہ ارگہچ فہ اکی وسیہ رشاطئ )رقمر رک دہ( ویکں ہن وہں افر دخافدن دقفس اک رقمر 

 مکح وبقؽ رکےن ےک زایدہ اشایؿ اشؿ ےہ افر دخا اعتیل یک رشط وبضمط ےہ افر فالء ایس وک ےلم یگ  و آزاد رکے۔

 ؽ، ویسن فثیل، انب اہشب، رعفة، اعہشئ دصہقیویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، راج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فالء اک رففتخ رکان

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب



 

 

 فالء اک رففتخ رکان

     959    یثحس                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس، ًبیساهَّلل، ًبساهَّلل ب٩ زی٨ار، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز :  راوی

 ٔ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ز ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا ًُبَِیُس اهَّللٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ِبٔس اهَّللٔ َرضَٔي اهَّللُ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ ًَ  ٩ًَِ ٨ًَُِط ی٨َإر 

٩ًَِ صٔبَتٔطٔ  َِٟو َأئ َو ٍٔ ا ٩ًَِ بَِی ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهي  َّي اهَّللُ   أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

اامسلیع نب دوعسد، اخدل، دیبع اہلل، دبعاہلل نب دانیر، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فالء 

 یک ہبہ رکےن یک اممتعن رفامیئ۔ ےک رففتخ رکےن یک افر اس

 اامسلیع نب دوعسد، اخدل، دیبعاہلل، دبعاہلل نب دانیر، دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 فالء اک رففتخ رکان

     960    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣اٟک، ًبساهَّلل ب٩ زی٨ار، اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر   ٩ًَِ ث٨ََا ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس َّي اأَِخبََر٧َا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  اهَّللٔ َػل هَّللُ 

٩ًَِ صٔبَتٔطٔ  َِٟو َأئ َو ٍٔ ا ٩ًَِ بَِی  ٧ََهي 

ہبیتق نب دیعس، امکل، دبعاہلل نب دانیر، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ فالء ےک 

 رففتخ رکےن افر ہبہ رکےن ےس۔

 نب دانیر، انب رمع ہبیتق نب دیعس، امکل، دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 فالء اک رففتخ رکان

     961    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 لابٙ ےہ۔تزج٤ہ گزطتہ حسیث ٛے ٣ :  راوی

ًَِبسٔ   ٩ًَِ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ٌٔی١ُ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَلٔيُّ ب٩ُِ حُِحز ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ  أَِخبََر٧َا  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  اهَّللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر 



 

 

٩ًَِ صٔبَتٔطٔ  َِٟو َأئ َو ٍٔ ا ٩ًَِ بَِی  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   اهَّللٔ َػل

 ہمج زگہتش دحثی ےک اطمقب ےہ۔رت

 رتہمج زگہتش دحثی ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اپین اک رففتخ رکان

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 اپین اک رففتخ رکان

     962    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حشین ب٩ رحیث، ٓـ١ ب٩ ٣وسٰي سی٨اني، حشین ب٩ واٗس، ایوب سدتیاني، ًلاء، جابز :  راوی

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ حَُشیِٔن ب٩ِٔ َوإٗٔس  ی٨َانٔيُّ  ١ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي اٟشِّ ـِ َٔ ِٟ ث٨ََا ا
ا٢َ َحسَّ َٗ یِٕث  ُِٟحَشیُِن ب٩ُِ رُحَ ٩ًَِ یُّوَب اٟشَّ أَِخبََر٧َا ا ِدتَٔیانٔيِّ 

٤َِٟائٔ  ٍٔ ا ٩ًَِ بَِی ٥َ ٧ََهي  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٩ًَِ َجابٔز  ًََلإئ 

نیسح نب رحثی، لضف نب ومٰیس انیسین، نیسح نب فادق، اویب ایتخسین، اطعء، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 رفامیئ اپین ےک رففتخ رکےن ےس۔ فملس ےن اممتعن

 نیسح نب رحثی، لضف نب ومٰیس انیسین، نیسح نب فادق، اویب ایتخسین، اطعء، اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 اناپین اک رففتخ رک

     963    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ و ًبساهَّلل ب٩ ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، ابو٨٣ہا٢، ایاض ب٩ ٤ًز، ٣زہ اب٩ ًبس :  راوی

 ِٔ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َوا٠َّٟ ًَ ٔس ب٩ِٔ  ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ُٗتَِیَبُة َو ُ  أَبَا أَِخبََر٧َا  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٤ِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ًَ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا َا َحسَّ َٗ َُٟط  ُى 

َّي اهَّللُ  ُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ًَِبٕس َش ا٢َ ٣َزَّّة اب٩َِ  َٗ ُ  إٔیَاَض ب٩َِ ٤ًََُز َو ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ٨ِٔ٤َِٟضا٢ٔ َش ٍٔ ا ٩ًَِ بَِی ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ی٨ََِهي  ًَ  

٤َِٟا ٤َا أََرِزُت ا َٛ ٨ِٔ٤َِٟضا٢ٔ  ٖٔ أَبٔي ا َف رُحُو ٌِ ٨ُِط َب ًَ ِط  َ٘ ِٓ ٥َِٟ أَ ُٗتَِیَبُة  ا٢َ  َٗ  ٔئ 



 

 

ہبیتق ف دبعاہلل نب دمحم نب دبعارلنمح، ایفسؿ، رمعف نب دانیر، اوباہنمؽ، اایس نب رمع، رمہ انب دبع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ 

 ہلل ہیلع فآہل فملس عنم رفامےت ےھت اپین ےک رففتخ رکےن ےس۔رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک  آپ یلص ا

 ہبیتق ف دبعاہلل نب دمحم نب دبعارلنمح، ایفسؿ، رمعف نب دانیر، اوباہنمؽ، اایس نب رمع، رمہ انب دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  زادئ اپین رففتخ رکانرضفرت ےس

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 رضفرت ےس زادئ اپین رففتخ رکان

     964    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، زاؤز، ٤ًزو، ابو٨٣ہا٢، :  راوی

ث٨ََا َزاُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٥َ ٧ََهي أَِخبََر٧َا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ إٔیَإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٨ِٔ٤َِٟضا٢ٔ  ٩ًَِ أَبٔي ا ٤ِزٕو  ًَ  ٩ًَِ زُ 

٤ًَِزٕو ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ  َصُط  َََٓکٔ َِٟوَصٔم  ١َ ٣َأئ ا ـِ َٓ َِٟوصَٔم  ٥ُ ا یِّ َٗ  ََ ٤َِٟأئ َوبَا ١ٔ ا ـِ َٓ  ٍٔ  ٩ًَِ بَِی

، اوباہنمؽ، اس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ ےچب وہےئ اپین ہبیتق نب دیعس، داؤد، رمعف

 ےک رففتخ رکےن ےس افر میق ےن اچب وہا فاھ، اک اپین رففتخ ای وت رضحت دبعاہلل نب رمعف ےن اس وک ربا ایخؽ ای۔

 ہبیتق نب دیعس، داؤد، رمعف، اوباہنمؽ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 رضفرت ےس زادئ اپین رففتخ رکان

     965    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زی٨ار، ابو٨٣ہا٢، ایاض ب٩ ًبس ػاحب ابزاہی٥ ب٩ حش٩، ححاد، اب٩ جزیخ، ٤ًزو ب٩ :  راوی

٤ًَِزُو ب٩ُِ زٔی٨َإر أَ٪َّ أَبَ  ا٢َ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔي  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ َححَّإد  َِٟحَش٩ٔ  ٨ِٔ٤َِٟضا٢ٔ أَِخبََرُظ أَ٪َّ إٔیَاَض ب٩َِ أَِخبََر٧َا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ا ا ا

٠َِیطٔ َو  ًَ َّي اهَّللُ  ِبٕس َػاحَٔب ا٨َّٟٔييِّ َػل ًَ ٍٔ ٩ًَِ بَِی ٥َ ٧ََهي  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  إٔ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل َٓ ٤َِٟأئ  ١َ ا ـِ َٓ وا  ٌُ ا٢َ  َا َتبٔی َٗ  ٥َ َس٠َّ

٤َِٟائٔ  ١ٔ ا ـِ َٓ 



 

 

اربامیہ نب نسح، اجحج، انب رججی، رمعف نب دانیر، اوباہنمؽ، اایس نب دبع اصبح ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

  رفامای اچب وہا اپین رففتخ ہن رکف۔ اس ےئل ہک  کشی یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےچب وہےئ اپین یک رففتخ ےس عنم رفامای ےہ۔فملس ےن

 اربامیہ نب نسح، اجحج، انب رججی، رمعف نب دانیر، اوباہنمؽ، اایس نب دبع اصبح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رشاب رففتخ رکان

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 رشاب رففتخ رکان

     966    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ ٣اٟک، زیس ب٩ اس٥٠، اب٩ و٠ًة ٣صی ےن حرضت اب٩ ًباض :  راوی

 ًَ ُٗتَِیَبُة  ٌٔ أَِخبََر٧َا  ِٟ َصُ ٩ِ٣ٔ ا ٌِ ا ُش َّ٤ًَ ًَبَّإض  َّطُ َسأ٢ََ اب٩َِ  ٤ِِٟٔصٔیِّ أ٧َ ٠ًََِة ا ٩ًَِ اب٩ِٔ َو ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  ا٢َ ٩ِ ٣َأٟٕک  َٗ ٨َٔب 

َٟطُ ا٨َّٟئ  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٕ ٥َ َراؤَیَة َخ٤ِز ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ًَبَّإض أَصَِسی َرُج١ْ َٟٔزُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٤ِٔ٠ًََ  اب٩ُِ  ٥َ َص١ِ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  يُّ َػل

ًَزَّ  َٟطُ ا٨َّٟ  أَ٪َّ اهَّللَ  ا٢َ  َ٘ َٓ ٔلَي َج٨ِبٔطٔ  ُِٟ  إِٔنَشا٧ّا إ َ ََٓشأ ٤َا أََرِزُت  َٛ َض٥ِ ٣َا َسارَّ  ِٓ ٥َِٟ أَ ََٓشارَّ َو ٣ََضا  ٠ًََِیطٔ َوَج١َّ رَحَّ َّي اهَّللُ  ٔييُّ َػل

 َٗ ٥َ ب٥َٔ َساَرِرَتُط  ٦َ بَ َوَس٠َّ بََضا رَحَّ ٦َ َُشِ َّٟٔذی رَحَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ ا ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َٓ َضا  ٌَ َتَح ا٢َ أ٣ََزِتُُط أَِ٪ َیبٔی َٔ َٓ َضا  ٌَ ِی

َّي َذَصَب ٣َا ٓٔیض٤َٔا ٤َِٟزَاَزَتیِٔن َحً  ا

 رصمی ےن رضحت انب ابعس ےس درایتف

 

ای اوگنر ےک ریشہ ےک ابرے ںیم وت رضحت انب  ہبیتق نب امکل، زدی نب املس، انب فعلة

ابعس ےن رفامای اکی صخش روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم رشاب یک ںیکشم ہفحت ںیم ےل رک احرض وہا۔ آپ یلص 

 رھپ اس ےن آ ہتس ےس اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ای مت وک ولعمؾ ںیہن ےہ ہک دخافدن دقفس ےن رشاب وک رحاؾ رقار دے دای ےہ

اکی آدیم ےک اکؿ ںیم ھچک اہک سج وک ںیم ںیہن اھجمس ہک ای اہک۔ ںیم ےن اکی افر صخش ےس  و ہک اس ےک زندکی اھٹیب اھت درایتف 

رففتخ ای۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای مت ےن اکؿ ںیم ای اہک؟ اس ےن اہک ںیم ےن اس ےس اہک ہک مت اس وک 

رک دف۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےن اس اک انیپ رحاؾ رفامای ےہ اس ےن اس اک رففتخ رکان یھب رحاؾ رفامای ےہ اس رپ 

 اس ےن دفونں کشم اک ہنم وھکؽ دای افر اس ںیم سج دقر رشاب یھت فہ بس ہہب یئگ۔

 رصمی ےن :  رافی

 

 رضحت انب ابعس ہبیتق نب امکل، زدی نب املس، انب فعلة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 رشاب رففتخ رکان

     967    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨٣ؼور، ابوؿهي، ٣ُسوٚ، ًائظہ ػسش٘ہ ٣ح٤وز ب٩ ُیَل٪، وٛیٍ، سٔیا٪، :  راوی

 ًَ َهي  ُـّ ٩ًَِ أَبٔي اٟ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َُِیََلَ٪  ًَائَٔظَة َحسَّ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ِ ٣َُِسُ

َّي ا٦َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ َِٟ  آیَاُت اٟزِّبَا  ا ٧َزَ َّ٤َٟ   َِٟ ا َحاَرَة فٔي  َٗ ٦َ اٟتِّ ًَلَي ا٨َّٟأض ث٥َُّ رَحَّ ََٓتََلص٩َُّ   ٔ ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَي ا  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ اهَّللُ 

 ٔ َِٟد٤ِز  ا

ی، رسمفؼ، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق وسد یک آایت انزؽ وہںیئ وت 

ج

 

ی

ومحمد نب الیغؿ، فعیک، ایفسؿ، وصنمر، اوب

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربنم رپ ڑھکے وہےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فہ آایت رکہمی ڑپھ رک ہک ںیئ رھپ 

 ۔رشاب یک اجترت وک رحاؾ رفامای

ی، رسمفؼ، اعہشئ دصہقی :  رافی

ج

 

ی

 ومحمد نب الیغؿ، فعیک، ایفسؿ، وصنمر، اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےتک یک رففتخ ےس قلعتم

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ےتک یک رففتخ ےس قلعتم

     968    حسیث                               سو٦ ج٠س  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، اب٩ طہاب، ابوبَک ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ حارث ب٩ ہظا٦، ابو٣شٌوز، ً٘بہ ب٩ ٤ًزو :  راوی

ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔي بََِکٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ث٨ََا  ٍَ أَبَا َحسَّ َّطُ َس٤ٔ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ صَٔظا٦ٕ أ٧َ ا

 ٔ ِٟک٠َِٔب َو٣َِضز ٩ًَِ ث٩ٔ٤ََ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ٤ِزٕو  ًَ َبَة ب٩َِ  ِ٘ ًُ ٕ وز ٌُ ِٟکَاص٩ٔٔ ٣َِش َِٟبغٔيِّ َوح٠َُِوأ٪ ا  ا

اشہؾ، اوبدوعسد، ہبقع نب رمعف ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل  ہبیتق، ثیل، انب اہشب، اوبرکب نب دبعارلنمح نب احرث نب

 ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ ےتک یک تمیق ےس افر وطافئ یک زمدفری افر وجنیم صخش یک آدمین ےس۔

 ہبیتق، ثیل، انب اہشب، اوبرکب نب دبعارلنمح نب احرث نب اشہؾ، اوبدوعسد، ہبقع نب رمعف :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ےتک یک رففتخ ےس قلعتم

     969    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ي، ٣ٔـ١ ب٩ ٓـاٟة، اب٩ جزیخ، ًلاء ب٩ ابي رباح، اب٩ ًباضًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ًبساٟح٥ٜ، سٌیس ب٩ ًیس :  راوی

 َ ا٢َ أ٧ََِبأ٧َ َٗ ٌٔیُس ب٩ُِ ًٔیَسي  ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َٜٔ َِٟح ًَِبٔس ا ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِخبََر٧َا  ََٟة  ا ـَ َٓ ١ُ ب٩ُِ  َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ا ا

ًََلأئ ب٩ِٔ أَبٔي َر   ٩ًَِ ٣ََضا َوث٩ُ٤ََ ُجَزیِٕخ  ٥َ فٔي أَِطَیاَئ رَحَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  بَإح 

ِٟک٠َِٔب   ا

، انب رججی، اطعء نب ایب رابح، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک 

 

دبعارلنمح نب دبعاہلل نب دبعامکحل، دیعس نب یسیع، لضفم نب اضفَة

  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یئک زیچفں وک رحاؾ رفامای اس ںیم ےتک یک تمیق یھب رحاؾ رفامیئ۔روسؽ رکمی

، انب رججی، اطعء نب ایب رابح، انب ابعس :  رافی

 

 دبعارلنمح نب دبعاہلل نب دبعامکحل، دیعس نب یسیع، لضفم نب اضفَة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وک اسناتک رففتخ رکان درتس ےہ؟

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 وک اسناتک رففتخ رکان درتس ےہ؟

     970    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ًبساهَّلل ابزاہی٥ ب٩ حش٩، ححاد ب٩ ٣ح٤س، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ابوزبیر، جابز :  راوی

٩ًَِ أَبٔي اٟزُّ  ازٔ ب٩ِٔ َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ َح٤َّ ٕس  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َححَّاُد ب٩ُِ ٣َُح٤َّ َٗ َِٟحَش٩ٔ  ًَِبٔس اهَّللٔ أَ٪َّ أَِخبََرنٔي إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ا ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز  ٔ بَیِر

ِٟکَ  ٩ًَِ ث٩ٔ٤ََ ا ٥َ ٧ََهي  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َصَذا ٨ِ٣ََُکْ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ا٢َ أَبُو  َٗ ٨َِّورٔ إ ٔاَّ ل٠َِٔب َػِیٕس   ٠ِٔب َواٟشِّ

اربامیہ نب نسح، اجحج نب دمحم،  ،ند نب ہملس، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 (ےتک یک تمیق ےس )اامؾ اسنیئ ےن رفامای ہی دحثی رکنم ےہاممتعن رفامیئ ےتک افر یلب یک تمیق ےس نکیل اکشری 

 اربامیہ نب نسح، اجحج نب دمحم،  ،ند نب ہملس، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 زنخری اک رففتخ رکان

 فتخ ےک اسملئ ف ااکحؾرخدی ف رف :   ابب

 زنخری اک رففتخ رکان

     971    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، یزیس ب٩ ابي حبیب، ًلاء ب٩ ابي رباح، جابز ب٩ ًبساهَّلل :  راوی

٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔي َحبٔیٕب  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٍَ َرُسو٢َ  أَِخبََر٧َا  َُّط َس٤ٔ ِبٔس اهَّللٔ أ٧َ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ًََلأئ ب٩ِٔ أَبٔي َربَإح   ٩ًَِ

ٍَ ا ٦َ بَِی َٟطُ رَحَّ ِتٔح َوصَُو ب٤َََّٜٔة إٔ٪َّ اهَّلَل َوَرُسو َٔ ِٟ ًَا٦َ ا و٢ُ  ُ٘ ٥َ َش ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٔ َوااهَّللٔ َػل ِٟد٨ِٔزٔیز ٤َِِٟیَتةٔ َوا ٔ َوا ِْلَِػ٨َا٦ٔ َِٟد٤ِز

ِٟح٠ُُوزُ َوشَ  َص٩ُ بَٔضا ا ٩ُُٔ َویُسَّ َّطُ یُِللَي بَٔضا اٟشُّ إ٧ٔ َٓ ٤َِِٟیَتةٔ  ٘ٔی١َ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ أََرأَیَِ  ُطُحو٦َ ا ا٢َ  َا صَُو َٓ َ٘ َٓ ِشَتِؼبُٔح بَٔضا ا٨َّٟاُض 

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٨ًَِٔس ذَ  ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٦ْ َو ٠َِیض٥ِٔ ُطُحو٣ََضا رَحَ ًَ  ٦َ ا رَحَّ َّ٤َٟ زَّ َوَج١َّ  ًَ َِٟیُضوَز إٔ٪َّ اهَّلَل  اَت١َ اهَّللُ ا َٗ َٟٔک 

أَل٠َُوا ث٨َ٤ََطُ  َٓ ٠ُوُظ ث٥َُّ بَاًُوُظ   َج٤َّ

آہل فملس ہبیتق، ثیل، زیدی نب ایب بیبح، اطعء نب ایب رابح، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع ف

 ےس ہک  ہک سج اسؽ ہکم رکمہم حتف وہا آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک ہکم رکمہم ںیم البہبش دخا ےک روسؽ ےن رحاؾ رقار دای

ےہ رشاب افر رمدار افر زنخری وک افر وتبں ےک رففتخ رکےن وک۔ گووگں ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! رمدہ یک رچیب ےس وت ایتشکں ینکچ 

 اجیت ںیہ اھکںیل ینکچ یک اجیت ںیہ افر گوگ اس وک الج رک رفینش احلص رکےت ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیہن فہ یک

رحاؾ ےہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دخافدن دقفس وہید وک ابتہ افر ربابد رکے سج فتق دخافدن دقفس ےن اؿ رپ رچیب 

 دای وت اؿ گووگں ےن اس وک الھگپای رھپ رففتخ رک ےک اس یک تمیق اھکیئ۔وک رحاؾ رقار 

 ہبیتق، ثیل، زیدی نب ایب بیبح، اطعء نب ایب رابح، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ینعی رن وک امدہ رپ ڑچاھےن یک ارجت انیل افینٹن یک یتفج وک رففتخ رکان

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 افینٹن یک یتفج وک رففتخ رکان ینعی رن وک امدہ رپ ڑچاھےن یک ارجت انیل



 

 

     972    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 جابز ابزاہی٥ ب٩ حش٩، ححاد، اب٩ جزیخ، ابوزبیر، :  راوی

 ٍَ َّطُ َس٤ٔ ٔ أ٧َ ا٢َ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔي أَبُو اٟزُّبَیِر َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ َححَّإد  َِٟحَش٩ٔ  َّي  أَِخبََرنٔي إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ا و٢ُ ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ُ٘ َجابّٔزا َش

٤َِٟائٔ  ٍٔ ا ٩ًَِ بَِی َِٟح١ٔ٤َ َو أب ا ٍٔ َٔضَ ٩ًَِ بَِی  ٥َ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٩ِ َذَٟٔک  اهَّللُ  ٌَ َٓ ٍُ اٟزَُّج١ُ أَِرَؿطُ َو٣َائَُط  ٔث َیبٔی ٍٔ اِْلَِرٔق ٠ََِٟٔحِ َوبَِی

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   ٧ََهي ا٨َّٟٔييُّ َػل

اربامیہ نب نسح، اجحج، انب رججی، اوبزریب، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ ذمرک وک 

دہ رپ( ڑچاھےن یک ارجت ےنیل ےس افر یتیھک رکےن ےک فاےطس زنیم رففتخ رکےن ےس )ینعی وکیئ صخش اینپ زنیم افر اپین یسک )ام

دفرسے صخش وک رففتخ رکے  اہک فہ صخش اس ںیم یتیھک رکے افر ہصح یھب ےل( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ اومر ےس 

 عنم رفامای۔

 اجحج، انب رججی، اوبزریب، اجرب اربامیہ نب نسح، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 افینٹن یک یتفج وک رففتخ رکان ینعی رن وک امدہ رپ ڑچاھےن یک ارجت انیل

     973    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، ًلي ب٩ ح٥ٜ، ح٤یس ب٩ ٣شٌسة، ًبساٟوارث، ًلي ب٩ ح٥ٜ، ٧آٍ، اب٩  :  راوی

 ٤ًز

 ٥َٜٔ َِٟح ًَلٔيِّ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ٌٔی١ُ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ث٨ََا أَِخبََر٧َا إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ َسَة  ٌَ ح َوأ٧ََِبأ٧ََا ح٤َُِیُس ب٩ُِ ٣َِش

٠ًََیِ  َّي اهَّللُ  ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  ٥َٜٔ َِٟح ًَلٔيِّ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ َِٟوارٔٔث  ِبُس ا ِح١ٔ ًَ َٔ ِٟ ًَِشٔب ا  ٩ًَِ  ٥َ  طٔ َوَس٠َّ

یلع نب مکح، دیمح نب دعسمة، دبعاگوارث، یلع نب مکح، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ  ااحسؼ نب اربامیہ، اامسلیع نب اربامیہ،

 امای۔رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ یسک ذمرک )ینعی رن( وک امدہ رپ )وک دفاےن یک( ینعی رن وک امدہ ےس یتفج وک ونممع رف

 امیہ، یلع نب مکح، دیمح نب دعسمة، دبعاگوارث، یلع نب مکح، انعف، انب رمعااحسؼ نب اربامیہ، اامسلیع نب ارب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب



 

 

 رجت انیلافینٹن یک یتفج وک رففتخ رکان ینعی رن وک امدہ رپ ڑچاھےن یک ا

     974    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًؼ٤ة ب٩ ٓـ١، یحٌي ب٩ آز٦، ابزاہی٥ ب٩ ح٤یس رواسي، ہظا٦ ب٩ رعوة، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥ ب٩ حارث، ا٧ص ب٩  :  راوی

 ٣اٟک

 ٩ًَِ ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ آَز٦َ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ١ٔ ـِ َٔ ِٟ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ًِٔؼ٤َُة ب٩ُِ ا َوَة  ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ رُعِ
ا٢َ َحسَّ َٗ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ ح٤َُِیٕس اٟزَُّوأسيِّ 

ٙٔ أََحٔس بَىٔي ّلَٔکَ  ٌِ ا٢َ َجاَئ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ بَىٔي اٟؼَّ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  َِٟحارٔٔث  ٔس ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ ا ٔلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ ٣َُح٤َّ ٕب إ

 َ٠ًَ َّي اهَّللُ  ًَلَي َذَٟٔک َػل  ٦ُ َّا ٧َُِکٔ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ٩ًَِ َذَٟٔک  ٨ََضاُظ  َٓ ِح١ٔ  َٔ ِٟ ًَِشٔب ا  ٩ًَِ َُٟط  َ َشأ َٓ  ٥َ  ِیطٔ َوَس٠َّ

 نب لضف، ییحی نب آدؾ، اربامیہ نب دیمح رفایس، اشہؾ نب رعفة، دمحم نب اربامیہ نب احرث، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک 

 

مة
عص

ق اک  و ہک ہلیبق

صع

 نب الکب یک اکی اشخ ےہ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر اس ےن ذمرک اکی آدیم ہلیبق ینب 

)رن وک( امدہ رپ وکدفاےن یک ارجت ےس قلعتم درایتف ای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای۔ اس رپ اس صخش ےن اہک مہ 

 گووگں وک وطبر دہہی ہفحت ھچک اتلم ےہ۔

م  :  رافی
عص

 نب لضف، ییحی نب آدؾ، اربامیہ نب دیمح رفایس، اشہؾ نب رعفة، دمحم نب اربامیہ نب احرث، اسن نب امکل

 

 ة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

  رن وک امدہ رپ ڑچاھےن یک ارجت انیلافینٹن یک یتفج وک رففتخ رکان ینعی

     975    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س، طٌبہ، ٣ِیرہ، اب٩ ابون٥ٌ، ابوہزیزہ :  راوی

 َٗ  ٔ ٤ُِِٟٔیَرة ٩ًَِ ا َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُ  أَبَا صَُزیَِزَة َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٥ٕ ٌِ ُ  اب٩َِ أَبٔي نُ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ

ًَِشٔب   ٩ًَِ ِٟک٠َِٔب َو ٩ًَِ ث٩ٔ٤ََ ا َِٟححَّا٦ٔ َو ِشٔب ا َٛ  ٩ًَِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  و٢ُ ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ُ٘ ِح١ٔ  َش َٔ ِٟ  ا

رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای ےنھچپ اگلےن  دمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، ریغمہ، انب اوبمعن، اوبرہریہ ےس

 )ینعی دصف اگلےن( فاےل صخش یک آدمین ےس افر رن وک وکدفاےن یک زمدفری ےس۔

 دمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، ریغمہ، انب اوبمعن، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 افینٹن یک یتفج وک رففتخ رکان ینعی رن وک امدہ رپ ڑچاھےن یک ارجت انیل

     976    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ابون٥ٌ، ابوسٌیس خسری٣ح٤س ب٩ ًلي ب٩ ٣ی٤و٪، ٣ح٤س، سٔیا٪، ہظا٦، ا :  راوی

٩ًَِ ابِ  ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ْس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٔيِّ ب٩ِٔ ٣َِی٤ُوٕ٪  ُس ب٩ُِ  ٌٔیٕس أَِخبََرنٔي ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔي َس  ٥ٕ ٌِ ٩ٔ أَبٔي نُ

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّي اهَّللُ  ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ِح١ٔ ا َٔ ِٟ ًَِشٔب ا  ٩ًَِ  ٥َ 

دمحم نب یلع نب ومیمؿ، دمحم، ایفسؿ، اشہؾ، انب اوبمعن، اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رن وک 

 وکدفاےن یک زمدفری ےس )ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اجونر ےس یتفج رکےن یک ارجت وک( اناجزئ رفامای۔

 دمحم نب یلع نب ومیمؿ، دمحم، ایفسؿ، اشہؾ، انب اوبمعن، اوبدیعس دخری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 رجت انیلافینٹن یک یتفج وک رففتخ رکان ینعی رن وک امدہ رپ ڑچاھےن یک ا

     977    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 واػ١ ب٩ ًبسا اًلي، اب٩ ٓـی١، ا ا٤ًع، ابوحاز٦ :  راوی

٩ًَِ أَبٔي صُزَ  ٩ًَِ أَبٔي َحاز٦ٕٔ  ٤ًَِٔع  ٩ًَِ اِْلَ ِی١ٕ  ـَ ُٓ ث٨ََا اب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ًَِبٔس اِْلَ ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ  یَِزةَ أَِخبََر٧َا َوأػ١ُ ب٩ُِ  َٗ

ِح١ٔ  َٔ ِٟ ًَِشٔب ا ِٟک٠َِٔب َو ٩ًَِ ث٩ٔ٤ََ ا  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َػل

فالص نب دبعاالیلع، انب لیضف، االشمع، اوباحزؾ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ ےتک یک 

 ےس )ینعی زمدفری ےنیل ےس(۔تمیق ےس افر رن ےک وکدفاےن یک ارجت 

 فالص نب دبعاالیلع، انب لیضف، االشمع، اوباحزؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

اس ےس  اکی صخش اکی ےش رخدیے رھپ اس یک تمیق دےنی ےس لبق  سلف وہ اجےئ افر فہ زیچ ایس رطح وم ود وہ

 قلعتم



 

 

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 اکی صخش اکی ےش رخدیے رھپ اس یک تمیق دےنی ےس لبق  سلف وہ اجےئ افر فہ زیچ ایس رطح وم ود وہ اس ےس قلعتم

     978    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ز ب٩ ًبساٌٟزیز، ابوبَک ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ حارث ب٩ ہظا٦، ابوہزیزہٗتیبہ، ٟیث، یحٌي، ابوبَک ب٩ حز٦، ً :  راوی

زٔی ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔي بََِکٔ ب٩ِٔ َحز٦ِٕ  ٩ًَِ َیِحٌَي  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ أَبٔي بََِکٔ ب٩ِٔ   ٔ ز

َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ صٔ  ٠ََِٓص ث٥َُّ َوجَ ا ا٢َ أَی٤َُّا ا٣ِزٕٔئ أَ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  َس َرُج١ْ ٨ًَِٔسُظ َظا٦ٕ 

 ٔ َُیِرٔظ ُضَو أَِولَي بٔطٔ ٩ِ٣ٔ  َٓ ِی٨َٔضا  ٌَ َتُط بٔ ٌَ  ٔس٠ِ

 نب دبعارلنمح نب احرث نب اشہؾ، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ ہبیتق، ثیل، ییحی، اوبرکب نب زحؾ، رمع نب دبعازعلزی، اوبرکب

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و صخش  سلف وہ اجےئ رھپ اکی آدیم اانپ اچب وہا اسامؿ ابلکل ایس رطح اس ےک اپس 

 اپےئ وت اس ےک فاےطس فہ زایدہ دقحار ےہ دفرسے گووگں یک تبسنب۔

 ، ثیل، ییحی، اوبرکب نب زحؾ، رمع نب دبعازعلزی، اوبرکب نب دبعارلنمح نب احرث نب اشہؾ، اوبرہریہہبیتق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ےنی ےس لبق  سلف وہ اجےئ افر فہ زیچ ایس رطح وم ود وہ اس ےس قلعتماکی صخش اکی ےش رخدیے رھپ اس یک تمیق د

     979    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبساٟزح٩٤ ب٩ خاٟس و ابزاہی٥ ب٩ حش٩، ححاد ب٩ ٣ح٤س، اب٩ جزیخ، اب٩ ابوحشین، ابوبَک ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩  :  راوی

 ابوبَک ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوہزیزہحز٦، ٤ًز ب٩ ًبساٌٟزیز، 

اُد ب٩ُِ ٣ُحَ  ث٨ََا َححَّ ا٢َ َحسَّ َٗ َُٟط  ُى  ِٔ َِٟحَش٩ٔ َوا٠َّٟ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َخأٟٕس َوإٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ا ًَ ا٢َ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔي  َٗ ا٢َ  َٗ ٕس  َّ٤

ًَِبسٔ أَِخبََرنٔي اب٩ُِ أَبٔي حَُشیِٕن أَ٪َّ أَبَا بََِکٔ ب٩َِ ٣َُح٤َّسٔ  ٩ًَِ أَبٔي بََِکٔ ب٩ِٔ  ثَطُ  ٔ َحسَّ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ َحز٦ِٕ أَِخبََرُظ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ  ب٩ِٔ 

ٔس٦ُ إَٔذا ُوجٔ  ٌِ ٩ًَِ اٟزَُّج١ٔ شُ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ًَِ َحسٔیٔث أَبٔي صَُزیَِزَة  ٤َِٟتَ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ُط َس ٨ًَِٔسُظ ا َٓ ِی٨ٔطٔ َورَعَ ٌَ َُ بٔ ا

ًَطُ  َّٟٔذی بَا َُّط َٟٔؼاحٔبٔطٔ ا  أ٧َ

دبعارلنمح نب اخدل ف اربامیہ نب نسح، اجحج نب دمحم، انب رججی، انب اوبنیسح، اوبرکب نب دمحم نب رمعف نب زحؾ، رمع نب دبعازعلزی، 

ہل فملس ےن اراشد رفامای سج فتق وکیئ آدیم اندار افر اوبرکب نب دبعارلنمح، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآ



 

 

رغبی وہ اجےئ افر اس ےک اپس یسک صخش یک وکیئ شء اس رطح لم اجےئ وت فہ صخش اس زیچ یک انشتخ رکے وت فہ شء اس صخش 

 یک ےہ ہک سج ےن اس وک رففتخ ای اھت۔

رججی، انب اوبنیسح، اوبرکب نب دمحم نب رمعف نب زحؾ، رمع نب دبعارلنمح نب اخدل ف اربامیہ نب نسح، اجحج نب دمحم، انب  :  رافی

 دبعازعلزی، اوبرکب نب دبعارلنمح، اوبرہریہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 تمیق دےنی ےس لبق  سلف وہ اجےئ افر فہ زیچ ایس رطح وم ود وہ اس ےس قلعتماکی صخش اکی ےش رخدیے رھپ اس یک 

     980    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ رسح، اب٩ وہب، ٟیث ب٩ سٌس و ٤ًزو ب٩ حارث، بٜیر ب٩ ا اطخ، ًیاق ب٩ ًبساهَّلل، ابوسٌیس  :  راوی

 خسری

ِٟحَ أَِخبََر٧َا أَ  ٤ِزُو ب٩ُِ ا ًَ ٕس َو ٌِ ثَىٔي ا٠َِّٟیُث ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ َوصِٕب  َٗ ٔح  ِ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ اُٟسَّ ٔ ب٩ِٔ ِح٤َُس ب٩ُِ  َٜیِر ٩ًَِ بُ ارٔٔث 

ًَِضسٔ  ا٢َ أُٔػیَب َرُج١ْ فٔي  َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔي َس ًَِبسٔ اهَّللٔ  ٩ًَِ ًَٔیأق ب٩ِٔ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔي  اِْلََطخِّ  ًَ َّي اهَّللُ  َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل

ََٓتَؼسَّ  ٠َِیطٔ  ًَ ُٗوا  ٥َ َتَؼسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ثَُر َزی٨ُُِط  َٛ ًََضا َو َٓاَئ ث٤َٔإر ابَِتا َٔک َو ِّ ذَٟ ٥َِٟ َیِب٠ُ ٠َِیطٔ َو ًَ ُٗوا 

ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ  َ٘ َٓ َِٟیَص َل٥ُِٜ إ ٔاَّ َذَٟٔک َزی٨ِٔطٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُخُذوا ٣َا َوَجِست٥ُِ َو َّي اهَّللُ    َػل

ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، ثیل نب دعس ف رمعف نب احرث، ریکب نب االجش، ایعض نب دبع اہلل، اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک 

 دہع وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم افر فہ صخش تہب زایدہ رقمفض اکی آدیم ولھپں رپ  و ہک اس ےن رخدیےن ےھت آتف آیئگ

وہایگ اھت۔ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس وک دصہق دف انچہچن گووگں ےن اس صخش وک دصہق ریخات دای بج یھب اس 

صخش ےک رقض وخاوہں ےس رفامای مت اب ےل گو  صخش ےک رقہض ہک ہ رر دصہق عمج ںیہن وہا۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس

  و ھچک وم ود ےہ )اس ےک العفہ( مت وک ھچک ںیہن ےلم اگ۔

 ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، ثیل نب دعس ف رمعف نب احرث، ریکب نب االجش، ایعض نب دبعاہلل، اوبدیعس دخری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکی صخش امؽ رففتخ رکے رھپ اس اک امکل وکیئ دفرسا صخش لکن آےئ؟



 

 

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 اکی صخش امؽ رففتخ رکے رھپ اس اک امکل وکیئ دفرسا صخش لکن آےئ؟

     981    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساهَّلل، ح٤از ب٩ ٣شٌسة، اب٩ جزیخ، ًَک٣ة ب٩ خاٟس، اسیس ب٩ حـیر ب٩ س٤ا  :  راوی

٣ََة ب٩ِٔ َخ  ٩ًَِ ًَِٔکٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  َسَة  ٌَ ازُ ب٩ُِ ٣َِش ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اهَّللٔ  ثَىٔي أَُسِیُس ب٩ُِ أَِخبََرنٔي َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ أٟٕس 

ـَ  َُ حُ َّطُ إٔذَا َوَجَسَصا فٔي یَسٔ اٟزَُّج١ٔ  َضي أ٧َ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ٔ ب٩ِٔ ٔس٤َإ  أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل إِٔ٪ َطاَئ أََخَذصَا یِر َٓ َض٥ٔ  ٤ُِٟتَّ ٔ ا یِر

َضي بَٔذَٟٔک أَبُو بََِکٕ َو٤ًَُزُ  َٗ ُط َو َٗ ٍَ َسارٔ  ب٤َٔا اِطتََراَصا َوإِٔ٪ َطاَئ اتََّب

 نب اخدل، ادیس نب ریضح نب امسک ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 

اہرفؿ نب دبع اہلل،  ،ند نب دعسمة، انب رججی، رکعمة

فآہل فملس ےن ہلصیف رفامای ارگ وکیئ صخش اینپ شء اےسی آدیم ےک اپس اپےئ ہک سج رپ وچری اک امگؿ ہن وہ وت ارگ دؽ ہاےہ وت اس دقر 

 دقر تمیق ںیم اس صخش ےن رخدیا ےہ افر دؽ ہاےہ وت وچر اک اعت ب رکے افر رضحت اوبرکب افر رضحت تمیق دے دے ہک سج

 رمع ےن یہی مکح رفامای۔

 نب اخدل، ادیس نب ریضح نب امسک :  رافی

 

 اہرفؿ نب دبعاہلل،  ،ند نب دعسمة، انب رججی، رکعمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 اکی صخش امؽ رففتخ رکے رھپ اس اک امکل وکیئ دفرسا صخش لکن آےئ؟

     982    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ة ب٩ خاٟس، اسیس ب٩ حـیر ا انؼاری٤ًزو ب٩ ٨٣ؼور، سٌیس ب٩ ذویب، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ًَک :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ُجزَ   ٔٚ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیُس ب٩ُِ ذَُؤیِٕب  ث٨ََا َس َٗا٢َ َحسَّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٣َُة ب٩ُِ أَِخبََر٧َا  ِس أَِخبََرنٔي ًَِٔکٔ َ٘ َٟ یِٕخ َو

 ُ ٕ اِْلَِنَؼارٔیَّ ث یِر ـَ َِٟیطٔ أَ٪َّ َخأٟٕس أَ٪َّ أَُسِیَس ب٩َِ حُ ٔ َتَب إ َٛ ٣َةٔ َوأَ٪َّ ٣َزَِواَ٪  ِٟامَیَ ًَلَي ا ًَا٣َّٔل  َّطُ لَاَ٪  ٥َّ أََحَس بَىٔي َحارٔثََة أَِخبََرُظ أ٧َ

 ٔ َتَب ب َٛ ُّٙ بَٔضا َحِیُث َوَجَسَصا ث٥َُّ  َُٓضَو أََح ْة  َٗ َٚ ٨ِ٣ُٔط رَسٔ َِٟیطٔ أَ٪َّ أَی٤ََّا َرُج١ٕ رُسٔ ٔ َتَب إ َٛ اؤیََة  ٌَ ٔلَي َذَٟٔک ٣َزِ ٣ُ َٜتَِبُ  إ َٓ ٔلَيَّ  َواُ٪ إ

ٔذی رَسَ 
َّٟ ًََضا ٩ِ٣ٔ ا َّٟٔذی ابَِتا َّطُ إَٔذا لَاَ٪ ا َضي بٔأ٧َ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  إِٔ٪ ٣َزَِواَ٪ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل َٓ َض٥ٕ یَُدیَّرُ َسیُِّسَصا  َُیِرُ ٣ُتَّ َضا  َٗ

َٚ ٨ِ٣ُٔط بَٔث٨٤ََٔضا  َّٟٔذی رُسٔ َٜٔتابٔي َطاَئ أََخَذ ا ٔ َث ٣َزَِواُ٪ ب ٌَ َب َٓ َضي بَٔذَٟٔک أَبُو بََِکٕ َو٤ًَُزُ َوًُِث٤َاُ٪  َٗ ُط ث٥َُّ  َٗ ٍَ َسارٔ َب
َوإِٔ٪ َطاَئ اتَّ

ٜٔىِّي أَ  ًَلَيَّ َوَل َیأ٪  ـٔ ِ٘ َِٟشَ  أ٧ََِ  َو َا أَُسِیْس َت ََّک  ٔلَي ٣َزَِواَ٪ إ٧ٔ اؤیَُة إ ٌَ َتَب ٣ُ َٛ اؤیََة َو ٌَ ٔلَي ٣ُ ِٔٔذ ٤َٟٔا ِٗٔضي ٓامَٔی ُو إ َٓأَِن ٠َِی٤َُٜا  ًَ ِّٟیُ  



 

 

اؤَیةُ  ٌَ ا٢َ ٣ُ َٗ ِّٟیُ  ب٤َٔا  ِٗٔضي بٔطٔ ٣َا ُو ٠ُِ   َا أَ ُ٘ َٓ اؤیََة  ٌَ َٜٔتأب ٣ُ ٔ َث ٣َزَِواُ٪ ب ٌَ َب َٓ  أ٣ََزِتَُک بٔطٔ 

 نب اخدل، ادیس نب ریضح االاصنری ےس رفاتی ےہ 

 

ہک فہ امیہم ےک رمعف نب وصنمر، دیعس نب ذفبی، دبعارلزاؼ، انب رججی، رکعمة

رمکحاؿ ےھت )فاحض رےہ ہک امیہم رعب ےک رشمؼ ںیم فاعق ےہ( انچہچن رمفاؿ ےن اؿ وک رحتری ای ہک رضحت اعمفہی ےن ھجم وک اھکل 

ےہ ہک سج یسک یک وکیئ شء وچری وہ اجےئ وت فہ صخش اس اک زایدہ ہ قحت ےہ ہک سج ہگج اس وک اپےئ۔ رضحت ادیس ےن اہک ہک 

 وک اھکل ہک ںیم ےن رمفاؿ وک رحتری ای ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایس رطح ےس ہلصیف رفامای ےہ سج رمفاؿ ےن ہی ھجم

فتق فہ صخش ہک سج ےن اس شء وک وچر ےس رخدیا ےہ ربتعم وہ )ینعی اس صخش رپ وچری اک ہبش ہن وہ( وت زیچ ےک امکل وک ا رایر ےہ دؽ 

ےس سج دقر تمیق ںیم رخدیا ےہ( فہ شء ےل ےل افر دؽ ہاےہ وچر اک اعت ب رکے۔ رھپ اس ےک  ہاےہ تمیق ادا رکے )ینعی وچر

اطمقب رضحت اوبرکب رضحت رمع افر رضحت امثعؿ ےن ہلصیف رفامای افر رضحت امثعؿ ےن ہلصیف رفامای رمفاؿ ےن ریمے طخ وک رضحت 

افر رضحت ادیس ھجم رپ مکح ںیہن الچ  ےتک نکیل ںیم مت دفونں وک مکح اعمفہی ےک اپس جیھب دای رضحت اعمفہی ےن رمفاؿ وک رحتری ای مت 

دے اتکس وہں۔ اس ےیل ہک ںیم ےن مت وک رقمر ای اھت ریما مکح ےہ مت اس ےک اطمقب لمع رکف۔ رمفاؿ ےن رضحت اعمفہی اک طخ 

ںیہ ہک سج فتق کت ںیم اؿ یک اجبن  ریمے اپس جیھب دای۔ ںیم ےن اہک ںیم اس ےک اطمقب مکح رکفں اگ  و رضحت اعمفہی ہہک رےہ

 ےس رمکحاں روہں اگ۔

 نب اخدل، ادیس نب ریضح االاصنری :  رافی

 

 رمعف نب وصنمر، دیعس نب ذفبی، دبعارلزاؼ، انب رججی، رکعمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک اسملئ ف ااکحؾ رخدی ف رففتخ :   ابب

 اکی صخش امؽ رففتخ رکے رھپ اس اک امکل وکیئ دفرسا صخش لکن آےئ؟

     983    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ زاؤز، ٤ًزو ب٩ ًو٪، ہظی٥، ٣وسٰي ب٩ سائب، ٗتازة، حش٩، س٤زة :  راوی

َٗا٢َ حَ  ُس ب٩ُِ َزاُوَز  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟحَش٩ٔ َحسَّ ٩ًَِ ا َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ائٔٔب  ٩ًَِ ٣ُوَسي ب٩ِٔ اٟشَّ ث٨ََا صَُظِی٥ْ  َٗا٢َ َحسَّ ِوٕ٪  ًَ ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  سَّ

 ِ یِٔن ٣َأٟطٔ إَٔذا َوَجَسُظ َویَت ٌَ ُّٙ بٔ ٥َ اٟزَُّج١ُ أََح ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ٍُ ٣َ ٩ًَِ َس٤َُزَة  ٔ َِٟبائ ٍُ ا ًَطُ َب  ٩ِ بَا

دمحم نب داؤد، رمعف نب وعؿ، میشہ، ومٰیس نب اسبئ، اتقدة، نسح، رمسة ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

اراشد رفامای ااسنؿ اینپ شء اک دقحار ےہ سج فتق فہ اس شء وک اپےئ افر سج صخش ےک اپس فہ شء ےلکن وت فہ صخش رففتخ رکےن 

  ب رکے۔فاےل صخش اک اعت

 دمحم نب داؤد، رمعف نب وعؿ، میشہ، ومٰیس نب اسبئ، اتقدة، نسح، رمسة :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 صخش لکن آےئ؟ اکی صخش امؽ رففتخ رکے رھپ اس اک امکل وکیئ دفرسا

     984    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٨ُسر، طٌبہ، ٗتازة، حش٩، س٤زة :  راوی

٩ًَِ َس٤َُزَة أَ٪َّ  َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا ٨َُُِسْر  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٠َِیطٔ َر  أَِخبََر٧َا  ًَ َّي اهَّللُ  ُسو٢َ اهَّللٔ َػل

 َٓ ا ٩ِ٣ٔ َرُج٠َیِٔن  ٌّ ََ بَِی ٢ٔ ٨ِ٣ُٔض٤َا َو٩ِ٣َ بَا َٓهَٔي َِٟٔلَوَّ أ٪  َجَضا َؤٟیَّ ا٢َ أَی٤َُّا ا٣َِزأَةٕ َزوَّ َٗ  ٥َ ٢ٔ ٨ِ٣ُٔض٤َاَوَس٠َّ  ُضَو َِٟٔلَوَّ

می یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج اخوتؿ اک ہبیتق نب دیعس، ردنر، ہبعش، اتقدة، نسح، رمسة ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رک

اکنح دف فیل )اگل اگل( دف ااخشص ےس رک د ں ینعی اکی صخش اکی ےس افر دفرسا صخش دفرسے ےس اکنح رک دے وت ےلہپ فیل اک اکنح 

رففتخ یک وت ایس وک فہ شء ےلم ربتعم وہاگ افر اس صخش ےن دف ااخشص ےک اہھت اکی شء وک رففتخ ای وت سج صخش ےک اہھت دف شء 

 یگ۔

 ہبیتق نب دیعس، ردنر، ہبعش، اتقدة، نسح، رمسة :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رقض ےنیل ےس قلعتم دح ثی

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ثی رقض ےنیل ےس قلعتم دح

     985    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلي، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥ ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ابوربیٌہ :  راوی

ٌٔی١َ ب٩ِٔ إٔبِ  ٩ًَِ إِٔس٤َ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔیطٔ َحسَّ َة  ٌَ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ أَبٔي َربٔی ًَ َزاصٔی٥َ ب٩ِٔ 

 َٓ َس َٓ ََٓحائَُط ٣َا٢ْ  ا  ّٔ ِٟ ٌٔیَن أَ ٥َ أَِرَب ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َق ٣ٔىِّي ا٨َّٟٔييُّ َػل ا٢َ اِسَترِقَ َٗ ظٔ  ََٟک فٔي ٩ًَِ َجسِّ ا٢َ بَاَرَ  اهَّللُ  َٗ ٔلَيَّ َو طُ إ ٌَ

 َّ َِٟح٤ُِس َواِْلََزاُئ أَص٠َِٔک َو٣َأَٟک إ٧ٔ ٕٔ ا ٠َ  ٤َا َجزَاُئ اٟشَّ

رمعف نب یلع، دبعارلنمح، ایفسؿ، اامسلیع نب اربامیہ نب دبعاہلل نب اوبرہعیب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 



 

 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رقض ادا ےن ھجم ےس ہاسیل زہار درمہ رقض ایل۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس امؽ آای وت آپ 

رک دای افر رفامای دخافدن دقفس اہمترے اکمؿ افر امؽ دفتل ںیم ربتک اطع رفامےئ افر رقض اک دبہل ہی ےہ ہک ااسنؿ رقض دےنی 

 فاےل وک رکشہی ےہک افر اس وک رمق یھب )فتق رپ دے۔

 نب دبعاہلل نب اوبرہعیبرمعف نب یلع، دبعارلنمح، ایفسؿ، اامسلیع نب اربامیہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رقض داری یک ذمتم

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 رقض داری یک ذمتم

     986    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ي ب٩ ححز، اس٤اًی١، اٌَٟلء، ابوٛثیر، ٣ح٤س ب٩ جحع، ٣ح٤س ب٩ جحعًل :  راوی

ٔس ب٩ِٔ َجِحٕع  ٕ ٣َِولَي ٣َُح٤َّ ثٔیر َٛ ٩ًَِ أَبٔي  ََلُئ  ٌَ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١َ  ٩ًَِ إِٔس٤َ  ٕ ًَلٔيُّ ب٩ُِ حُِحز ا٢َ  أَِخبََر٧َا  َٗ ٩ًَِ ٣َُح٤َّسٔ ب٩ِٔ َجِحٕع 

٨َّا ُج٠ُوّسا ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ اهَّللٔ  ا٢َ ُس ُٛ َٗ ًَلَي َجِبَضتٔطٔ ث٥َُّ  ٍَ َراَحَتطُ  ٤َأئ ث٥َُّ َوَؿ ٔلَي اٟشَّ ٍَ َرأَِسطُ إ َٓ ٥َ ََفَ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ِبَحاَ٪  َػل

ُِٟتُط یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  َ ٔس َسأ َِ ِٟ ا لَاَ٪ ٩ِ٣ٔ ا َّ٤٠َ َٓ ٨ًَِا  ٔ ز َٓ َٜت٨َِا َو َش َٓ ِظٔسیٔس  َّٟٔذی ٧ُز٢َِّ  اهَّللٔ ٣َاَذا ٧ُز٢َِّ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ِظٔسیُس ا ٣َا َصَذا اٟتَّ

 ُ ُٗت١َٔ ث٥َُّ أُِحٌَٔي ث ُٗت١َٔ فٔي َسبٔی١ٔ اهَّللٔ ث٥َُّ أُِحٌَٔي ث٥َُّ  ِو أَ٪َّ َرُجَّل  َٟ  ٔ ِٔٔسي بَٔیٔسظ َّٟٔذی َن ا٢َ َوا َ٘ َِٟح٨ََّة َٓ ٠َِیطٔ َزی٩ِْ ٣َا َزَخ١َ ا ًَ ُٗت١َٔ َو  َّ٥

٨ًَُِط َزی٨ُِطُ  َضي  ِ٘ َّي شُ  َحً

رجح، اامسلیع، االعلء، اوبریثک، دمحم نب شحج، دمحم نب شحج ےس رفاتی ےہ ہک مہ گوگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک یلع نب 

ر اپس ےھت ہک اس دفراؿ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اانپ رس آامسؿ یک اجبن ااھٹای رھپ اانپ اہھت اشیپین رپ راھک افر رفامای ! سک دق

ےہ انچہچن مہ گوگ اخومش رےہ افر ربھگا ےئگ سج فتق دفرسا رفز وہا وت ںیم ےن درایتف ای ای روسؽ اہلل یلص اہلل  دشت انزؽ وہیئ

ہیلع فآہل فملس! ہی یتخس یسیک ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس ذات یک مسق ہک سج ےک اہھت ںیم ریمی اجؿ ےہ ارگ 

اجےئ رھپ فہ الجای اجےئ رھپ لتق رک دای اجےئ رھپ الجای اجےئ رھپ لتق رک دای اجےئ افر اس صخش ےک اکی آدیم راہ دخا ںیم لتق رک دای 

 ذہم رقض وہ وت فہ صخش تنج ںیم دالخ ںیہن وہاگ سج فتق کت ہک فہ صخش اےنپ رقض وک ادا ہن رکے۔

 یلع نب رجح، اامسلیع، االعلء، اوبریثک، دمحم نب شحج، دمحم نب شحج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 رقض داری یک ذمتم

     987    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

بساٟززاٚ، ثوری، وہ اپ٨ے واٟس س :  راوی  ے، طٌيي، س٤ٌا٪، س٤زة٣ح٤وز ب٩ ُیَل٪،ً 

٩ًَِ اٟظَّ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِورٔیُّ 
ث٨ََا اٟثَّ َٗا٢َ َحسَّ  ٔٚ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ َس٤َُزَة أَِخبََر٧َا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َُِیََلَ٪  اَ٪  ٌَ ٩ًَِ َس٤ِ ٔييِّ  ٌِ

٥َ فٔي ٔج٨َا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٍَ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  ُط ا٨َّٟٔييُّ َٗ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ا٦َ َرُج١ْ  َ٘ َٓ ا٢َ أََصا ص٨َُا ٩ِ٣ٔ بَىٔي ََُٓلٕ٪ أََحْس ثَََلثّا  َ٘ َٓ َزةٕ 

 َٟ ِّي  ٔن ََٟییِٔن أَِ٪  َا َتُٜوَ٪ أََجبَِتىٔي أ٣ََا إ ٤َِٟزََّتیِٔن اِْلُو َک فٔي ا ٌَ ٥َ ٣َا ٨َ٣َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٕ َػل ََُٓل٧ّا َٟٔزُج١ٕ  ٥ِ أ٧َُوِِّظ بَٔک إ ٔاَّ بَٔدیِر إٔ٪َّ 

 ٨ِ٣ُٔض٥ِ ٣َاَت ٣َأُِسوّرا بَٔسی٨ِٔطٔ 

ومحمد نب الیغؿ، دبعارلزاؼ، وثری، فہ اےنپ فادل ےس، یبعش، اعمسؿ، رمسة ےس رفاتی ےہ ہک مہ گوگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

اس اقمؾ رپ الفں ہلیبق ےس وکیئ صخش وم ود ےہ؟ نیت فملس ےک رمہاہ اکی انجزہ ںیم ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ای 

رمہبت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج فتق اکی صخش ڑھکا وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ےن ےلہپ دفابر 

)تنج ںیم دالخ وہےن ےس ای اےنپ  سک فہج ےس  واب ںیہن دای۔ ںیم ےن مت وک ںیہن اکپرا نکیل رتہبی ےس الفں آدیم علطم وہا ےہ

 اةحب یک تبحص ےس رقمفض وہےن یک فہج ےس(۔

 ومحمد نب الیغؿ، دبعارلزاؼ، وثری، فہ اےنپ فادل ےس، یبعش، اعمسؿ، رمسة :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فر وہستل ےس قلعتم دحثی رشفیرقض داری ںیم آاسین ا

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 رقض داری ںیم آاسین افر وہستل ےس قلعتم دحثی رشفی

     988    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٗسا٣ة، جزیز، ٨٣ؼور، زیاز ب٩ ٤ًزو ب٩ ہ٨س، ٤ًزا٪ ب٩ حذشٔہ :  راوی

٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ أَِخبَرَ  ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ص٨ِٕٔس  ٩ًَِ زٔیَازٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َجزٔیْز  ا٢َ َحسَّ َٗ َُٗسا٣ََة  ُس ب٩ُِ  ا٢َ لَا٧َِ  نٔي ٣َُح٤َّ َٗ َة  َٔ  حَُذِش

 َ٘ َٓ ٠َِیَضا  ًَ ََٟضا أَص٠َُِضا فٔي َذَٟٔک َو َا٣ُوَصا َوَوَجُسوا  ا٢َ  َ٘ َٓ  ُ اُ٪ َوتُِٜثٔر ُ  َخ٠ٔیلٔي ٣َِی٤ُو٧َُة َتسَّ ٌِ ِس َس٤ٔ َٗ ی٩َِ َو َِٟ   َا أَِتزُُ  اٟسَّ ا



 

 

 َ ائ ـَ َٗ َُّط یُزٔیُس  ٥َٔ٠ اهَّللُ أ٧َ ٌَ َٓ اُ٪ َزی٨ِّا  و٢ُ ٣َا ٩ِ٣ٔ أََحٕس یَسَّ ُ٘ ٥َ َش ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٌِّي َػل ٔٔ ٧َِیاَوَػ ٨ُِط فٔي اٟسُّ ًَ  ُط إ ٔاَّ أَزَّاُظ اهَّللُ 

، رجری، وصنمر،

 

زاید نب رمعف نب دنہ، رمعاؿ نب ذحہفی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ومیمہن گووگں ےس رقہض ایل رکیت  دمحم نب دقامة

ںیھت۔ گووگں ےن اس ہلسلس ںیم وگتفگ یک افر اؿ وک المتم یک افر اؿ وک رجن اچنہپای۔ اوہنں ےن اہک ںیم رقض انیل ںیہن وھچڑفں یگ۔ 

ہک  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت  و وکیئ رقہض ےل افر دخافدن دقفس  ںیم ےن اےنپ وبحمب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس

 فافق ےہ فہ اس ےک ادا رکےن یک رکف ںیم ےہ وت دخافدن دقفس داین ںیم یھب اس اک رقض ادا رکے اگ۔

، رجری، وصنمر، زاید نب رمعف نب دنہ، رمعاؿ نب ذحہفی :  رافی

 

 دمحم نب دقامة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 رقض داری ںیم آاسین افر وہستل ےس قلعتم دحثی رشفی

     989    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اپ٨ے واٟس سے، ا ا٤ًع، حؼین ب٩ ًبساٟزح٩٤، ًبیساهَّلل ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ًتبة، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، وہب ب٩ جزیز، وہ  :  راوی

 ٣ی٤و٧ہ

 ِ ٩ًَِ حَُؼی ٤ًَِٔع  ٩ًَِ اِْلَ ث٨ََا أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َجزٔیز ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٔن ب٩ِٔ 

ََٟضا ًُبَِیٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ٘ٔی١َ  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اِسَتَسا٧َِ   ًَ َّي اهَّللُ  ٨٣ٔٔیَن  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ًُتَِبَة أَ٪َّ ٣َِی٤ُو٧ََة َزِوَد ا٨َّٟٔييِّ َػل ِْ ٤ُ ِٟ یَا أ٦َُّ ا

٠َِیطٔ  ًَ َّي اهَّللُ  ُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ِّي َس٤ٔ ٔن َِٟ  إ ا َٗ اْئ  َٓ َِٟیَص ٨ًَِٔسٔ  َو و٢ُ ٩ِ٣َ أََخَذ َزی٨ِّا َوصَُو یُزٔیُس أَِ٪  َتِشَتٔسی٨ٔیَن َو ُ٘ ٥َ َش َوَس٠َّ

زَّ َوَج١َّ  ًَ ًَا٧َطُ اهَّللُ  یَطُ أَ زِّ َْ  یُ

، ومیمہن ےس رفاتی ےہ ہک 

 

ت ة

 

دمحم نب ینثم، فبہ نب رجری، فہ اےنپ فادل ےس، االشمع، نیصح نب دبعارلنمح، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب عت

اؿ ےس اہک اے ومنینم یک امں! آپ)تہب رقہض یتیل ںیہ( احالہکن آپ ےک اپس اس ےک ادا  فہ رقض ایل رکیت ںیھت۔ گووگں ےن

رکےن ےک فاےطس اجدیئاد ںیہن ےہ۔ اوہنں ےن اہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک  ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 رےھک وت دخافدن دقفس اس یک دمد رکے اگ۔فملس رفامےت ےھت  و صخش رقہض ےل افر فہ اس ےک ادا رکےن یک تین 

، ومیمہن :  رافی

 

ت ة

 

 دمحم نب ینثم، فبہ نب رجری، فہ اےنپ فادل ےس، االشمع، نیصح نب دبعارلنمح، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب عت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ض دےنی ںیم  اریخ رکے اس ےس قلعتمدفتل دنم صخش رق

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 دفتل دنم صخش رقض دےنی ںیم  اریخ رکے اس ےس قلعتم

     990    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، سٔیا٪، ابوز٧از، ا ارعد، ابوہزیزہ :  راوی

ُٗتَیِ  َّ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٔد  ٩ًَِ اِْلرَِعَ ٩ًَِ أَبٔي اٟز٧َِّازٔ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس
ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ٥َ َبُة ب٩ُِ َس ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ي اهَّللُ 

ىٔيِّ  َِ ِٟ ٥ُ٠ِ ٣َِل١ُ ا ٍِ َواٟوُّ ٠َِیتَِب َٓ ًَلَي ٠٣َٔیٕئ   ٥ِ ُٛ ٍَ أََحُس ٔ ا٢َ إَٔذا أُِتب َٗ 

، ایفسؿ، اوبزاند، االرعج، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج فتق ہبیتق نب دیعس

اہمترے ںیم ےس وکیئ صخش اےنپ رقض اک ابر یسک امدلار صخش یک اجبن رکے وت اس وک ہاےیہ ہک اس امدلار صخش اک اعت ب رکے افر 

 ملظ ےہ۔ دفتل دنم صخش اک رقہض ادا ہن رکان

 ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ، اوبزاند، االرعج، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 دفتل دنم صخش رقض دےنی ںیم  اریخ رکے اس ےس قلعتم

     991    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ آز٦، اب٩ ٣بار ، وبز ب٩ ابوزٟیة، ٣ح٤س ب٩ ٣ی٤و٪، ٤ًزو ب٩ َشیس :  راوی

٩ًَِ ٣َُح٤َّسٔ ب٩ِٔ ٣َیِ  ِی٠ََة  َٟ ٔ ب٩ٔ أَبٔي زُ ٩ًَِ َوبِز ٤َُِٟباَرٔ   ث٨ََا اب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ آَز٦َ  ًَ أَِخبََرنٔي ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ٤ُوٕ٪  یٔس  ٔ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ اٟرشَّ  ٩ِ

وبََتطُ  ُ٘ َؿُط َوًُ َِٟوأجٔس یُٔح١ُّ رٔعِ ٥َ لَيُّ ا
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  أَبٔیطٔ 

، دمحم نب ومیمؿ، رمعف نب رشدی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

 

فآہل فملس ےن  دمحم نب آدؾ، انب ابمرک، فرب نب اوبدلتئة

 اراشد رفامای ارگ دفتل دنم صخش رقہض ادا رکےن ںیم  اریخ رکے وت اس یک زعت اگبڑان درتس ےہ۔

، دمحم نب ومیمؿ، رمعف نب رشدی :  رافی

 

 دمحم نب آدؾ، انب ابمرک، فرب نب اوبدلتئة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 دفتل دنم صخش رقض دےنی ںیم  اریخ رکے اس ےس قلعتم

     992    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اض س٨س سے ب٬ي ساب٘ہ حسیث ٨٣٘و٢ ےہ۔ :  راوی

ث٨ََا ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ََٜة  أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٔس ب٩ِٔ ٣َِی٤ُؤ٪ اب٩ِٔ ٣َُشِی ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ائٔفٔيُّ 
ِی٠ََة اٟلَّ َٟ ث٨ََا َوبِزُ ب٩ُِ أَبٔي زُ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍْ َوٛٔی

 َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔیطٔ  یٔس  ٔ ٤ِزٔو ب٩ِٔ اٟرشَّ ًَ  ٩ًَِ ٠َِیطٔ َخیِّرا  ًَ ِٟوَ َوأَثِىَي  َؿطُ ا٢َ لَيُّ ا أجسٔ یُح١ُّٔ رٔعِ

وبََتطُ  ُ٘  َوًُ

 اس دنس ےس یھب اسہقب دحثی وقنمؽ ےہ۔

 اس دنس ےس یھب اسہقب دحثی وقنمؽ ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رقدضار وک یسک دفرسے یک رطػ وحمؽ رکان اجزئ ےہ

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 رقدضار وک یسک دفرسے یک رطػ وحمؽ رکان اجزئ ےہ

     993    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ و حارث ب٩ ٣شٜین، اب٩ ٗاس٥، ٣اٟک، ابوز٧از، ا ارعد، ابوہزیزہ :  راوی

ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة َو  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ثَىٔي ٣َأْٟک َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ُط  َٟ ُى  ِٔ ٍُ َوا٠َّٟ ٠َِیطٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔیٕن ِٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش  ا

ا٢َ ٣َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٔد  ٩ًَِ اِْلرَِعَ  ٔ ًَلَي ِل١ُ ٩ًَِ أَبٔي اٟز٧َِّاز  ٥ِ ُٛ ٍَ أََحُس ٔ ىٔيِّ ُه٥ْ٠ِ َوإَٔذا أُِتب َِ ِٟ ا

 ٍِ ٠َِیتَِب َٓ  ٠٣َٔیٕئ 

دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، اوبزاند، االرعج، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ےہ افر سج فتق اہمترے ںیم ےس یسک صخش وک وحاہل دای اجےئ  ےن اراشد رفامای امدلار صخش اک رقہض ادا رکےن ںیم  اریخ رکان ملظ

 امدلار رپ وت اھچیپ رکے اس اک افر رقہض دار اک اھچیپ وھچڑ دے۔

 دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، اوبزاند، االرعج، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 رقض یک امضتن

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 رقض یک امضتن

     994    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبسا اًلي، خاٟس، سٌیس، ًث٤ا٪ ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ٣وہب، ًبساهَّلل ب٩ ابوٗتازة :  راوی

ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٣َِوَصٕب أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ًَ ٩ًَِ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ  ٌٔیْس  ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ِبٔس اِْلَ ًَ ِبٔس اهَّللٔ ُس ب٩ُِ  ًَ  ٩ًَِ

٠َیِ  ًَ َّي اهَّللُ  تَٔي بٔطٔ ا٨َّٟٔييُّ َػل
ُ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ أ َتاَزَة  َٗ ًَلَي َػاحٔب٥ُِٜٔ ب٩ِٔ أَبٔي  ا٢َ إٔ٪َّ  َ٘ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ َِّي  طٔ َوَس٥ََّ٠ ُٟٔیَؼل

َٓائٔ  َو ِٟ ا٢َ بٔا َٗ أئ  َٓ َِٟو ا٢َ بٔا َٗ ١ُ بٔطٔ  َّٔ َٜ َتاَزَة أ٧ََا أََت َٗ ا٢َ أَبُو  َ٘ َٓ  َزی٨ِّا 

ااصنری صخش اک انجزہ دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، دیعس، امثعؿ نب دبعاہلل نب ومبہ، دبعاہلل نب اوباتقدة ےس رفاتی ےہ ہک اکی 

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس امنز انجزہ ےک ےیل ایگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس صخش ےک ذہم 

 وت رقہض ےہ۔ رضحت اوباتقدہ ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! ںیم اس اک اضنم وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای لمکم رقہض

 ادا رکف ےگ؟ رضحت اوباتقدہ ےن رعض ای لمکم رقہض )ادا رکفں اگ(۔

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، دیعس، امثعؿ نب دبعاہلل نب ومبہ، دبعاہلل نب اوباتقدة :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادا رکےن ےک ابرے ںیمرقض رتہب رطہقی ےس 

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 رقض رتہب رطہقی ےس ادا رکےن ےک ابرے ںیم

     995    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، وٛیٍ، ًلي ب٩ ػاٟح، س٤٠ہ ب٩ ٬ٛی١، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ :  راوی

 ُٙ ٔ  أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٩ًَِ أَب ٩ًَِ أَبٔي َس٤َ٠ََة  َضِی١ٕ  ُٛ ٩ًَِ َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ًَلٔيُّ ب٩ُِ َػأٟٕح  ثَىٔي 
ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ٩ًَِ َوٛٔی ٩ًَِ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ي صَُزیَِزَة 

اّئ  ـَ َٗ ٥ِ أَِحَش٥ُُِٜ٨  ُٛ ا٢َ خَٔیاُر َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل



 

 

، یلع نب اصحل، ہملس نب لیھک، اوبہملس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک

 اراشد رفامای اہمترے ںیم ےس فہ گوگ رتہب ںیہ  و ہک ایھچ رطح ےس رقہض ادا رکےت ںیہ۔

 اقحس نب اربامیہ، فعیک، یلع نب اصحل، ہملس نب لیھک، اوبہملس، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نسح اعمہلم افر رقہض یک فوصیل ںیم رنیم یک تلیضف

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 نسح اعمہلم افر رقہض یک فوصیل ںیم رنیم یک تلیضف

     996    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًیسي ب٩ ح٤از، ٟیث، اب٩ ًحَل٪، زیس ب٩ اس٥٠، ابوػاٟح، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔي َػأٟٕح  ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  ًَِحََلَ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ازٕ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ  أَِخبََر٧َا ًٔیَسي ب٩ُِ َح٤َّ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة 

و٢ُ  ُ٘ َی َٓ مُّ َولَاَ٪ یَُسای٩ُٔ ا٨َّٟاَض  َٗ ١ِ٤َ َخیِّرا  ٌِ ٥َِٟ َش ا٢َ إٔ٪َّ َرُجَّل  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َ َواِتزُِ  ٣َا اهَّللٔ َػل  َٟٔزُسؤٟطٔ ُخِذ ٣َا َتَیُسَّ

ا َص٠ََک  َّ٤٠َ َٓ ٨ًََّا  الَي أَِ٪ َیَتَحاَوَز  ٌَ ١َّ اهَّللَ َت ٌَ َٟ َّطُ لَاَ٪ لٔي ًَُُسَ َوَتَحاَوِز  ا٢َ  َا إ ٔاَّ أ٧َ َٗ َٗمُّ  ٠ِٔ٤ًََ  َخیِّرا  َٟطُ ص١َِ  ًَزَّ َوَج١َّ  ا٢َ اهَّللُ  َٗ

ًَُُسَ َوَتحَ  َ َواِتزُِ  ٣َا  ُط ُخِذ ٣َا َتَیُسَّ َٟ   ُ٠ُِٗ اَضي  َ٘ ِثُتُط َٟٔیَت ٌَ إَٔذا َب َٓ  ا٨َّٟاَض 
٨ُِ  أَُزای٩ُٔ ُٛ ١َّ اهَّلَل یََتَحاَوُز ََُُل٦ْ َو ٌَ َٟ ٨ًََّا اَوِز 

٨َِک  ًَ ِس َتَحاَوِزُت  َٗ الَي  ٌَ ا٢َ اهَّللُ َت َٗ 

یسیع نب  ،ند، ثیل، انب الجعؿ، زدی نب املس، اوباصحل، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 

رھپ فہ صخش اےنپ آدیم ےس اتہک ہک سج ہگج فہ رفامای اکی آدیم ےن وکیئ کین اکؾ ںیہن ای اھت نکیل فہ صخش گووگں وک رقض دای رک ا اھت 

صخش وہستل ےس لم ےکس فاہں رپ فہ فوصؽ رکے افر سج ہگج دوشاری وہ  سلف وہ وت وھچڑ دے افر درزگر رکف افر وہ اتکس ےہ ہک 

مت ےن وکیئ کین دخافدن دقفس امہرے وصقر )افر انگہ( ےس یھب درزگر رفامےئ۔ سج فتق فہ صخش ایگ وت دخافدن دقفس ےن رفامای ای 

اکؾ ای ےہ؟ اس ےن اہک ہک ںیہن نکیل ریما اکی الغؾ اھت ںیم گووگں وک رقض دای رک ا اھت۔ سج فتق اس وک اقتاض رکےن ےک فاےطس 

اتجیھب وت ہہک داتی ہک  و آاسین افر وہستل ےس ےلم فہ ےل ےل افر سج ہگج دوشاری وہ وت وھچڑ دے افر اعمػ رفام دے۔ نکمم ےہ 

 فس مہ وک اعمػ رفام دے۔ دخافدن دقفس ےن رفامای ںیم ےن ھجت وک اعمػ رک دای۔دخافدن دق

 یسیع نب  ،ند، ثیل، انب الجعؿ، زدی نب املس، اوباصحل، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 لئ ف ااکحؾرخدی ف رففتخ ےک اسم :   ابب

 نسح اعمہلم افر رقہض یک فوصیل ںیم رنیم یک تلیضف

     997    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہظا٦ ب٩ ٤ًار، یحٌي، زبیسی، زہزی، ًبیساهَّلل ب٩ ًبساهَّلل، ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ث٨ََا یَِحٌَي  َٗا٢َ َحسَّ إر  َّ٤ًَ ٍَ أَبَا  أَِخبََر٧َا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ  َّطُ َس٤ٔ ًَِبٔس اهَّللٔ أ٧َ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ث٨ََا اٟزُّبَِیٔسیُّ  َحسَّ

ا٢َ لَاَ٪ َرُج١ْ یَُسای٩ُٔ ا٨َّٟاَض َولَاَ٪ إَٔذا َرأَ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  و٢ُ إٔ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ُ٘ ُٔسٔ صَُزیَِزَة َش ٌِ ٤ُِٟ ًَِشاَر ا ٔ َتاُظ  ی إ َٔ ٔ ا٢َ ٟ َٗ

٨ِطُ  ًَ َتَحاَوَز  َٓ ٠َقَٔي اهَّلَل  َٓ ٨ًََّا  الَي َیَتَحاَوُز  ٌَ ١َّ اهَّللَ َت ٌَ َٟ ٨ِطُ  ًَ  َتَحاَوِز 

اشہؾ نب امعر، ییحی، زدیبی، زرہی، دیبع اہلل نب دبع اہلل، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 

وگں وک رقض دای رک ا اھت افر سج فتق یسک وک فہ صخش  سلف داتھکی وت فہ صخش اےنپ  واؿ ےس اتہک ہک اعمػ رک اس رفامای اکی آدیم گو

 وک نکمم ےہ دخافدن دقفس اعمػ رفام دے سج فتق فہ دخافدن دقفس ےک اپس ایگ وت دخافدن اعتیل ےن اس وک اعمػ رفام دای۔

 اہلل نب دبعاہلل، اوبرہریہاشہؾ نب امعر، ییحی، زدیبی، زرہی، دیبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 نسح اعمہلم افر رقہض یک فوصیل ںیم رنیم یک تلیضف

     998    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساهَّلل ب٩ ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، اس٤اًی١ اب٩ ٠ًیة، یو٧ص، ًلاء ب٩ َفور، ًث٤ا٪ ب٩ ًٔا٪ :  راوی

ًََلأئ ب٩ِٔ ََفُّ   ٩ًَِ ٩ًَِ یُو٧َُص  َة  ٌٔی١َ اب٩ِٔ ٠ًَُیَّ ٩ًَِ إِٔس٤َ  َٙ ٔس ب٩ِٔ إِٔسَح ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ا٢َ أَِخبََر٧َا  َٗ اَ٪  َّٔ ًَ ٩ًَِ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ  وَر 

زَّ َوَج١َّ َرُجَّل لَاَ٪ َسِضَّل ٣ُِظتَرّٔیا َوبَ  ًَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِزَخ١َ اهَّللُ  َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َِٟح٨َّةَ َٗ ّیا ا ـٔ َت ِ٘ أؿّیا َو٣ُ َٗ ا َو ٌّ ٔ  ائ

، ویسن، اطعء نب رففخ، امثعؿ نب افعؿ ےس رفاتی

 

ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل  دبع اہلل نب دمحم نب ااحسؼ ، اامسلیع انب علتئة

فملس ےن اراشد رفامای دخافدن دقفس ےن اکی صخش وک تنج ںیم دالخ رفام دای  و ہک رخدیےت افر رففتخ رکےت فتق رنیم ا رایر 

 رکے افر ادا رکےت افر فوصؽ رکےت فتق گووگں ےس رنیم اک اعمہلم رکے۔

، ویسن، اطعء نب رففخ، امثعؿ نب افعؿدبعاہلل نب دمحم نب اقحس، اامسلیع انب :  رافی

 

  علتئة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ریغب امؽ ےک رشتک ےس قلعتم

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ریغب امؽ ےک رشتک ےس قلعتم

     999    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلي، یحٌي سٔیا٪، ابواسحٙ، ابوًبیس ة، ًبساهَّلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی

٩ًَِ أَبٔي ًُبَِیَسةَ   َٙ ثَىٔي أَبُو إِٔسَح َٗا٢َ َحسَّ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا َیِحٌَي  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ا٢َ اِطتَرَ أَِخبََرنٔي  َٗ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ  ٩ًَِ ُ  أ٧ََا   ِٛ

اْر بَٔظِیٕئ  َّ٤ًَ ٥ِ أَٔجِئ أ٧ََا َو َٟ ْس بٔأَٔسیَری٩ِٔ َو ٌِ ََٓحاَئ َس ْس یَِو٦َ بَِسٕر  ٌِ اْر َوَس َّ٤ًَ  َو

رمعف نب یلع، ییحی ایفسؿ، اوب ااحسؼ ، اوبدیبع ة، دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ںیم افر رضحت امعر افر رضحت دعس زغفہ دبر ںیم 

  دف دیقی )ڑکپ رک( الےئ افر ںیم افر رضحت امعر ھچک ںیہن الےئ۔رشکی وہےئ وت رضحت دعس

 رمعف نب یلع، ییحی ایفسؿ، اوباقحس، اوبدیبع ة، دبعاہلل نب دوعسد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؾرخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکح :   ابب

 ریغب امؽ ےک رشتک ےس قلعتم

     1000    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٧وح ب٩ حبیب، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سا٥ٟ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز :  راوی

 ٩ًَِ ٤َْز  ٌِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٣َ َٗ  ٔٚ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ٠َِیطٔ أَِخبََر٧َا ٧ُوُح ب٩ُِ َحبٔیٕب  ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  اٟزُّصِزٔیِّ 

 ِٟ ُّ ث٩َ٤ََ ا َُٟط ٣َا٢ْ َیِب٠ُ ِبٕس أُت٥َّٔ ٣َا بَقَٔي فٔي ٣َأٟطٔ إِٔ٪ لَاَ٪  ًَ ُط فٔي  َٟ لّا  َٙ َٔشِ ًَِت ا٢َ ٩ِ٣َ أَ َٗ  ٥َ ِبسٔ َوَس٠َّ ٌَ 

اہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد ونح نب بیبح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اسمل، دبع

رفامای  و صخش اکی الغؾ ںیم ےس اانپ ہصح آزاد رک دے )الثم الغؾ ںیم دف صخش آدےھ آدےھ رشکی وہں اکی رشکی )اانپ ہصح 

 اس ےک اپس امؽ وہ۔ آزاد رکے( وت دفرسے وک ہصح وک یھب ) و دفرسے رشکی اک( امؽ دے رک آزاد رکے ارگ

 ونح نب بیبح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اسمل، دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 الغؾ ابدنی ںیم رشتک

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ںیم رشتک الغؾ ابدنی

     1001    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلي، یزیس، اب٩ زریٍ، ایوب، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ ا  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا أَیُّوُب  َٗا٢َ َحسَّ  ٍٕ ث٨ََا َیزٔیُس َوصَُو اب٩ُِ ُزَریِ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ا٢َ أَِخبََر٧َا  َٗ َّي  ب٩ِٔ ٤ًََُز  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ

ُّ ث٨َ٤ََطُ بٔ٘ٔی٤َةٔ  ٤َِٟا٢ٔ ٣َا َیِب٠ُ َُٟط ٩ِ٣ٔ ا َٟطُ فٔي ٠٤ِ٣َُوٕ  َولَاَ٪  لّا  َٙ َٔشِ َت ًِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ أَ ْٙ ٩ِ٣ٔ ٣َأٟطٔ اهَّللُ  ًَتٔی ُضَو  َٓ ِبسٔ  ٌَ ِٟ   ا

ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و صخش اانپ  رمعف نب یلع، زیدی، انب زرعی، اویب، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ

ہصح الغؾ ابدنی ںیم آزاد رکے افر اس ےک اپس اس دقر دفتل وہ  و الغؾ ےک دفرسے ہصح یک تمیق وک اکیف وہ وت فہ آزاد وہ اجےئ 

 اگ اس یک دفتل ںیم ےس۔

 رمع رمعف نب یلع، زیدی، انب زرعی، اویب، انعف، انب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 درتخ ںیم رشتک ےس قلعتم

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 درتخ ںیم رشتک ےس قلعتم

     1002    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٔیا٪، ابوزبیر، جابزٗتیبہ،  :  راوی

٠ًََِیطٔ  َّي اهَّللُ  ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟزُّبَیِر َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َُٟط أَِرْق أَِو أَِخبََر٧َا  ا٢َ أَی٥ُُِّٜ لَا٧َِ   َٗ  َوَس٥ََّ٠ 

ٜٔطٔ  ی ًَلَي ََشٔ زَٔؿَضا  ٌِ ي َش
َّ َضا َحً ٌِ ٔ ََل یَب َٓ  ٧َِد١ْ 

ہبیتق، ایفسؿ، اوبزریب، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اہمترے ںیم ےس سج آدیم ےک 

اپس زنیم ای وجھکر اک درتخ وہ وت فہ اؿ وک رففتخ ہن رکے سج فتق کت ہک فہ اےنپ رشکی ےس درایتف ہن رک ےل )اس ےیل ہک ارگ 



 

 

 (درتخ فریغہ رخدیان ہاےہ وت فہ زایدہ ہ قحت ےہ ہب تبسن دفرسفں ےک۔رشکی فہ شء ای وجھکر اک 

 ہبیتق، ایفسؿ، اوبزریب، اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زنیم ںیم رشتک ےس قلعتم

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

  رشتک ےس قلعتمزنیم ںیم

     1003    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًَلء، اب٩ ازریص، اب٩ جزیخ، ابوزبیر، جابز :  راوی

 ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟزُّبَیِر ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ إِٔزرٔیَص  َٗ ََلٔئ  ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا َّي اهَّللُ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َضي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ َجابٔز

َّي یُ  طُ َحً ٌَ َٟطُ أَِ٪ َیبٔی ٕة َوَحائٕٔم  َا َیٔح١ُّ  ٌَ َش٥ِ َربِ ِ٘ ٥ِ ُت َٟ ٕة  َٛ ٔة فٔي ل١ُِّ ََشٔ ٌَ ِٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔاٟظُّ إِٔ٪ َطاَئ أََخَذ َوإِٔ٪ ًَ َٓ َٜطُ  ی ذَٔ٪ ََشٔ ِْ

٥ِ یُ  َٟ ََ َو ُّٙ بٔطٔ َطاَئ َتَزَ  َوإِٔ٪ بَا ُضَو أََح َٓ ذ٧ُِٔط  ِْ 

 دمحم نب العء، انب ادرسی، انب رججی، اوبزریب، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح رفامای ہعفش اک رہ اکی

فتق کت ہک امؽ رتشمک ںیم  و ہک میسقت ہن وہا وہ زنیم وہ ای ابغ اکی رشکی وک اانپ ہصح رففتخ رکان درتس ںیہن ےہ سج 

دفرسے رشکی ےس ااجزت احلص ہن رکے اس رشکی وک ا رایر ےہ ہاےہ ےل ےل افر دؽ ہاےہ ہن ےل افر ارگ اکی رشکی اانپ 

 ہصح رففتخ رکے افر دفرسے رشکی وک اس یک االطع ہن رکے وت فہ اس اک زایدہ دقحار ےہ دفرسے گووگں یک ہب تبسن۔

 ، اوبزریب، اجربدمحم نب العء، انب ادرسی، انب رججی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعفش ےس قلعتم ااحدثی

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ہعفش ےس قلعتم ااحدثی

     1004    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلي ب٩ ححز، سٔیا٪، ابزاہی٥ ب٩ ٣یُسہ، ٤ًزو ب٩ َشیس، ابورآٍ :  راوی



 

 

 ٩ًَِ یٔس  ٔ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ اٟرشَّ  ٩ًَِ َة  ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ ٣َِیَُسَ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَلٔيُّ ب٩ُِ حُِحز ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ أَِخبََر٧َا  َٗ ا٢َ  َٗ  ٍٕ ٔ  أَبٔي َرآ

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّي اهَّللُ  بٔطٔ َػل َ٘ ُّٙ بَٔش َِٟحاُر أََح ٥َ ا َّ٠ 

یلع نب رجح، ایفسؿ، اربامیہ نب رسیمہ، رمعف نب رشدی، اوبراعف ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای 

 ڑپفیس ڑپفیس ےک قح اک زایدہ دقحار ےہ۔

 وبراعفیلع نب رجح، ایفسؿ، اربامیہ نب رسیمہ، رمعف نب رشدی، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ہعفش ےس قلعتم ااحدثی

     1005    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ص، حشین ٥٠ٌ٣، ٤ًزو ب٩ طٌیب، ٤ًزو ب٩ َشیساسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًیسٰي ب٩ یو٧ :  راوی

 ٔ ٤ِز ًَ  ٩ًَِ  ٥ُِّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ث٨ََا حَُشیِْن ا ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ًٔیَسي ب٩ُِ یُو٧َُص  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٤ِزٔو ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ًَ  ٩ًَِ ِیٕب  ٌَ و ب٩ِٔ ُط

ا٢َ یَا َرُسو٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ َرُجَّل  یٔس  ٔ َّي  اٟرشَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ِٟحَُواَر  ْة َو َا ِٗٔش٤َْة إ ٔاَّ ا َٛ َِٟیَص ْٔلََحٕس ٓٔیَضا ََشٔ اهَّللٔ أَِرضٔي 

بٔطٔ  َ٘ ُّٙ بَٔش َِٟحاُر أََح ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا  اهَّللُ 

 صخش ےن رعض ای ای روسؽ ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، نیسح ملعم، رمعف نب بیعش، رمعف نب رشدی ےس رفاتی ےہ ہک اکی

اہلل! ریمی زنیم ےہ ہک سج ںیم یسک یک وکیئ رشتک ںیہن ےہ افر ہن یہ یسک اک اس ںیم وکیئ ہصح ےہ نکیل اس ںیم قح ڑپفس ےہ۔ 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ڑپفیس زایدہ دقحار ےہ اےنپ ڑپفس اک )درگی ااحدثی ںیم یھب ہی ومضمؿ ذموکر ےہ(۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، نیسح ملعم، رمعف نب بیعش، رمعف نب رشدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ہعفش ےس قلعتم ااحدثی

     1006    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہَل٢ ب٩ برش، ػٔوا٪ ب٩ ًیسي، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابوس٤٠ہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔي َس٤َ٠ََة أَ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ َواُ٪ ب٩ُِ ًٔیَسي  ِٔ ث٨ََا َػ ا٢َ َحسَّ َٗ ٠ًََِیطٔ أَِخبََر٧َا صََٔل٢ُ ب٩ُِ برِٔشٕ  َّي اهَّللُ  ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل



 

 

ةَ َو  ٌَ ِٔ ََل ُط َٓ  ُٚ ُ َِٓ  اٟرطُّ ُِٟحُسوزُ َورُعٔ ِ  ا ٌَ َٗ إَٔذا َو َٓ َش٥ِ  ِ٘ ٥َِٟ شُ ُة فٔي ل١ُِّ ٣َا٢ٕ  ٌَ ِٔ ا٢َ اٟظُّ َٗ  ٥َ
 َس٠َّ

الہؽ نب رشب، وفصاؿ نب یسیع، رمعم، زرہی، اوبہملس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای قح ہعفش 

 ےہ  و ہک میسقت ہن ای اجےئ سج فتق دح دنبی وہ اجےئ افر راہتس رقمر وہ اجےئ۔رہ اکی امؽ ںیم 

 الہؽ نب رشب، وفصاؿ نب یسیع، رمعم، زرہی، اوبہملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی ف رففتخ ےک اسملئ ف ااکحؾ :   ابب

 ہعفش ےس قلعتم ااحدثی

     1007    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساٌٟزیزب٩ ابورز٣ة ٓـ١ ب٩ ٣وسي، حشین، اب٩ واٗس، ابوزبیر، جابز :  راوی

 ١ُ ـِ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ٔ ب٩ِٔ أَبٔي رِٔز٣ََة  زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟزُّبَیِر ٩ًَِ حَُشیِٕن َوصَُو اب٩ُِ َوإٗٔس  ب٩ُِ ٣ُوَسي 

ِٟحَٔوارٔ  ٔة َوا ٌَ ِٔ ٥َ بٔاٟظُّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َضي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ  َجابٔز

 لضف نب ومیس، نیسح، انب فادق، اوبزریب، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک
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ُ أَِخ  َل٩ْ أَب َٗ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟوارٔٔث  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ٤َز ٌِ ث٨ََا أَبُو ٣َ ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َیِحٌَي  ث٨ََا أَبُو بََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟضِیَث٥ٔ  و ا

َشا٣َٕة لَا٧َِ  فٔي  َٗ  ٢ُ ا٢َ أَوَّ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًَِٔکٔ ٤ََِٟسنٔيُّ  ٔة لَاَ٪ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ بَىٔي َصأط٥ٕ اِسَتأَِجَز َرُجَّل َیزٔیَس ا َِٟحاص٠ٔٔیَّ ا

َل  َ٘ ِس اِن َٗ ٤َزَّ بٔطٔ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ بَىٔي َصأط٥ٕ  َٓ طُ فٔي إٔب٠ٔٔطٔ  ٌَ ٣َ َٙ َٓا٧َِل٠َ ا٢َ  َٗ َٓدٔٔذ أََحسٔص٥ِٔ  یِٕع ٩ِ٣ٔ  ا٢َ ٩ِ٣ٔ ُِقَ َ٘ َٓ َوةُ ُجَوأٟ٘ٔطٔ  ِ  رُعِ ٌَ

ا٢ٕ أَُطسُّ  َ٘ ٌٔ ا ٧َزَُٟوا َوًُ أَُِٔثىٔي بٔ َّ٤٠َ َٓ َوَة ُجَوأٟ٘ٔطٔ  ا ّا َشُظسُّ بٔطٔ رُعِ َ٘ ًَِلاُظ ًٔ
َ أ َٓ َوَة ُجَوأٟقٔي  َا َت٨ِرٔفُ اِِلٔب١ُٔ  ٠َِٔ٘  اِِلٔب١ُٔ إ ٔاَّ بٔطٔ رُعِ

 ٔ ١ِ ٩ِ٣ٔ بَیِٔن اِِل َ٘ ٌِ ٥َِٟ ُش  ٔ ٌٔیر َِٟب َّٟٔذی اِسَتأَِجَزُظ ٣َا َطأُِ٪ َصَذا ا ا٢َ ا َ٘ َٓ ٌٔیّرا َواحّٔسا  اُٟطُ َب َ٘ َٓأَی٩َِ ًٔ ا٢َ  َٗ ا٢ْ  َ٘ َٟطُ ًٔ َِٟیَص  ا٢َ  َٗ ب١ٔٔ 

ا٢ٕ أَ  َ٘ ٌٔ ا٢َ أَُِٔثىٔي بٔ َ٘ َٓ اثَىٔي  َِ َٓاِسَت َوةُ ُجَوأٟ٘ٔطٔ  ِ  رُعِ ٌَ َل َ٘ ِس اِن َٗ ا٢َ ٣َزَّ بٔي َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ بَىٔي َصأط٥ٕ  َوَة ُجَوأٟقٔي  َا َٗ ُطسُّ بٔطٔ رُعِ

ا َ٘ ًَِلِیُتُط ًٔ َ أ َٓ ا٢َ ٣َ َت٨ِرٔفُ اِِلٔب١ُٔ  َٗ ٤َِِٟؤس٥َ  ا٢َ أََتِظَضُس ا َ٘ َٓ َِٟی٩ٔ٤َ  ٤َزَّ بٔطٔ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا َٓ ّؼا لَاَ٪ ٓٔیَضا أََج٠ُُط  ٌَ ُط بٔ َٓ َحَذ َٓ ا  ّا 

ا٢َ إَٔذا َطضٔ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ  ٔ صِز َّٟة ٣َزَّّة ٩ِ٣ٔ اٟسَّ ًَىِّي رَٔسا  ّْ ا٢َ َص١ِ أ٧ََِ  ٣َُب٠ِّ َٗ ٨ََٓازٔ یَا آ٢َ ِس أَِطَضُس َوُرب٤ََّا َطضِٔسُت  ٤َِِٟؤس٥َ  َت ا

ََُٓل٧ّا  أَِخبٔرُِظ أَ٪َّ  َٓ ٩ًَِ أَبٔي كَأٟٕب  ََٓش١ِ  إَٔذا أََجابُوَ   َٓ ٔ َیا آ٢َ َصأط٥ٕ  ٨َاز َٓ إَٔذا أََجابُوَ   َٓ یِٕع  ا٢ٕ َو٣َاَت ُِقَ َ٘ َت٠َىٔي فٔي ًٔ َٗ

َّٟٔذی اِسَتأَِجزَُظ أََتاُظ أَبُو كَ  ٔس٦َ ا َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ٤ُِِٟشَتأَِجزُ  ٠َِیطٔ ث٥َُّ ا ًَ َِٟ٘ٔیا٦َ  أَِحَش٨ُِ  ا َٓ ا٢َ ٣َزَٔق  َٗ ١َ َػاحٔب٨َُا  ٌَ َٓ ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ أٟٕب 

َّٟذٔ  نٔيَّ ا ِٟامَیَ ٤ََُٜث حٔی٨ّا ث٥َُّ إٔ٪َّ اٟزَُّج١َ ا َٓ ا٢َ لَاَ٪ َذا أَص١َِ َذاَ  ٨ِ٣َٔک  َ٘ َٓ ٨ُِتُط  َٓ َس َٓ   ُِٟ ٨َزَ َٓ ًَ ٣َاَت   َّ َِٟیطٔ أَِ٪ یَُب٠ِّ ٔ ٨ِطُ ی لَاَ٪ أَِوَصي إ

 َٗ اُٟوا صَٔذظٔ ب٨َُو َصأط٥ٕ  َٗ ا٢َ َیا آ٢َ بَىٔي َصأط٥ٕ  َٗ یِْع  اُٟوا صَٔذظٔ ُِقَ َٗ یِٕع  ا٢َ یَا آ٢َ ُِقَ َٗ ٤َِِٟؤس٥َ  ا٢َ َوافَي ا َٗ ا٢َ أَی٩َِ أَبُو كَأٟٕب 

َت٠َُط  َٗ ََُٓل٧ّا  َّٟة أَ٪َّ  َک رَٔسا َِ ََُٓلْ٪ أَِ٪ أُب٠َِّ ا٢َ أ٣َََزنٔي  َٗ ا٢َ اِختَرِ ٨٣َّٔا إِٔحَسی ثَََلٕث َصَذا أَبُو كَأٟٕب  َ٘ َٓ أََتاُظ أَبُو كَأٟٕب  َٓ ا٢ٕ  َ٘ فٔي ًٔ

ِٕ َخ٤ُِشوَ٪ ٩ِ٣ٔ  ٔ َت٠َِ  َػاحٔب٨ََا َخَلأّ َوإِٔ٪ ٔطئَِ  َیِح٠ َٗ ََّک  إ٧ٔ َٓ َی ٣ٔائَّة ٩ِ٣ٔ اِِلٔب١ٔٔ  زِّ َْ ُت٠ُِط إِٔ٪ ٔطئَِ  أَِ٪ تُ ِ٘ ٥ِ َت َٟ ََّک  ِو٣َٔک أ٧َ َٗ

َت٨٠َِ  َٗ إِٔ٪ أَبَِیَ   أََتِتطُ ا٣َِزأَْة ٩ِ٣ٔ بَىٔي َصأط٥ٕ لَا٧َِ  َتِحَ  َر َٓ َٓ  ُٕ ٔ اُٟوا ٧َِح٠ َ٘ َٓ ُض٥ِ  َٟ ََٓذََکَ َذَٟٔک  ِو٣َُط  َٗ تَي 
َ أ َٓ ُج١ٕ ٨ِ٣ُٔض٥ِ اَ  بٔطٔ 

َِٟد٤ِٔشیَن َو َا تُ  َِٟ  یَا أَبَا كَأٟٕب أُحٔبُّ أَِ٪ تُحٔیزَ ابِىٔي َصَذا بَٔزُج١ٕ ٩ِ٣ٔ ا ا َ٘ َٓ ُط  َٟ ََٟسِت  ِس َو أََتاُظ َرُج١ْ َٗ َٓ  ١َ ٌَ َٔ َٓ ِؼبٔرِ ی٤َٔی٨َطُ 

ُٔوا ٣َکَاَ٪ ٣ٔائَٕة ٩ِ٣ٔ اِِلٔب١ٔٔ ُشٔؼیُب ل١َُّ َر  ا٢َ یَا أَبَا كَأٟٕب أََرِزَت َخ٤ِٔشیَن َرُجَّل أَِ٪ یَِح٠ٔ َ٘ َٓ َضَذأ٪ ٨ِ٣ُٔض٥ِ  َٓ ٌٔیَرأ٪  ُج١ٕ َب

ًَىِّي َو َا ُتِؼبٔرِ ی٤َٔیىٔي َحِیُث  َب٠ُِض٤َا  ِٗ ا َٓ ٌٔیَرأ٪  ا٢َ اب٩ُِ  َب َٗ ُٔوا  وَ٪ َرُجَّل َح٠َ ٌُ ب٠َُٔض٤َا َوَجاَئ ث٤ََا٧َٔیْة َوأَِرَب َ٘ َٓ ُتِؼبَرُ اِْلَی٤َِاُ٪ 

 ُٖ ًَیِْن َترِطٔ ٌٔیَن  ٤َا٧َٔیةٔ َواِْلَِرَب َِٟحِو٢ُ َو٩ِ٣ٔ اٟثَّ ٔ ٣َا َحا٢َ ا ٔسي بَٔیٔسظ ِٔ َّٟٔذی َن َوا َٓ  ًَبَّإض 

، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک دفر اجتیلہ ںیم  و یلہپ اسقتم دمحم نب ییحی اوبرمعم، دبعاگوارث، نطق اوبمیشہ

 

، اوبزیدی دمین، رکعمة

اجری وہیئ )فہ ہی یھت ہک ہلیبق( ینب اہمش ںیم ےس اکی آدیم ےن رقشی ےک اکی آدیم یک المزتم یک ینعی ہلیبق رقشی یک اکی اشخ 



 

 

الم  و ہک ہلیبق ینب اہمش ںیم ےس اھت سج ےک ربنت یک ریس وٹٹ  ںیم ےس فہ صخش اھت فہ اس ےک اسھت ایگ افںوٹں ںیم فاہں رپ اکی صخش

یئگ یھت۔ اس ےن اہک مت ریس ےس ریمی دمد رکف  اہک ںیم اےنپ ربنت وک ابدنھ گوں اک ا ہن وہ ہک افٹن ےنلچ گل اجےئ )افر ربنت ےچین رگ 

ےطس۔ سج فتق امتؾ گوگ ےچین ارتے افر فہ اجےئ( انچہچن اس ہلیبق ینب اہمش ےک صخش ےن اکی ریس دے دی ربنت ابدنےنھ ےک فا

افٹن ابدنےنھ ےگل وت اکی افٹن اخیل راہ )اس ےک ابدنےنھ ےک فاےطس ریس ںیہن یھت( سج ےن المزؾ راھک اھت اس ےن اہک ہک ہی اسیک 

ونرک ےن اہک ےھجم اکی افٹن ےہ ہی افٹن ویکں ںیہن ابدناھ ایگ؟ ونرک ےن اہک اس یک ریس ںیہن ےہ۔ اس ےن اہک ریس اہکں یلچ یئگ ےہ۔ 

صخش الم ہلیبق ینب اہمش ںیم ےس ہک سج ےک ربنت یک ریس وٹٹ یئگ یھت اس صخش ےن رفاید یک افر اہک ہک مت ریمی دمد رکف اکی ریس دف 

 ہک سج ےس ںیم اانپ ربنت ابدنھ گوں۔ ہی ابت شیپ ہن آاجےئ ہک افٹن رفاہن وہ اجےئ وت ںیم ےن ابدنےنھ یک ریس اس وک دے دی۔ ہی

ابت ۔ےتن یہ اس ےن اکی الیھٹ ونرک ےک امری سج یک فہج ےس فہ رم ایگ۔ فاہں رپ اکی صخش آای نمی ےک گووگں ںیم ےس وت اس صخش 

ےن )ینعی اس المزؾ ہن( اس ےس درایتف ای مت اس وممس ںیم ہکم رکمہم اجؤ ےگ؟ اس صخش ےن اہک ںیم ںیہن اجؤں اگ افر وہ اتکس ےہ ہک 

ےن اہک ریمی اجبن ےس مت اکی اغیپؾ اچنہپ دف ےگ سج فتق ہک مت وچنہپ۔ اس صخش ےن اہک   اہں۔ اس رپ المزؾ ںیم اجؤں۔ اس ونرک 

ےن اہک سج فتق مت وممس ںیم اجؤ ےگ وت مت اکپرف ہک اے الہ رقشی! )وممس ےس رماد جح اک وممس ےہ( سج فتق فہ  واب د ں وت مت 

فتق فہ  واب د ں وت مت اوبسابل وپوھچ ہک رھپ اؿ ےس ہہک دف ہک الفں ےن )اس اک انؾ ایل اکپرف افر آفاز دف ہک اے اہمش یک افالد۔ سج 

ہک سج صخش ےن اس وک المزؾ راھک اھت( ےھجم اکی ریس ےک فاےطس امر ڈاال۔ رھپ اس ونرک اک ااقتؽ وہایگ۔ سج فتق فہ صخش ہک سج ےن 

درایتف ای مہ گووگں اک آدیم سک ہگج ایگ۔ اس ےن اہک ںیم ےن اس یک ایھچ ہک ونرک راھک اھت ہکم رکمہم ںیم آای وت اوبسابل ےن اس ےس 

رطح ےس دختم یک رھپ فہ صخش رم ایگ وت ںیم راہتس ںیم ارت ایگ افر اس وک دنف ای۔ اوبسابل ےن اہک اس ےک ےیل یہی اشایؿ اشؿ اھت 

 رطح ےس دنف ای( رھپ اوبسابل دنچ دؿ رہھٹے ہک اس )ینعی مت ےس ایس ابت یک ادیم یھت  و مت ےن ای ینعی ربخ ریگی یک افر ایھچ

دفراؿ فہ نمی اک ابدنشہ آایگ ہک سج ےن فتیص یک یھت اغیپؾ اچنہپےن ےک فاےطس افر نیع وممس رپ آای۔ اس صخش ےن آفاز دی ہک اے 

ےن اوبسابل ےس اہک الفں رقشی ےک گووگ! گووگں ےن اہک ہک ہی اہمش ےک اصزبحادے ںیہ۔ اس ےن اہک اوبسابل اہکں ںیہ؟ بج اس 

آدیم ےن ریمے اہھت ہی اغیپؾ  اجیھ اھت ہک الفں آدیم ےن اس وک لتق رک ڈاال اکی ریس ےک فاےطس۔ ہی ابت نس رک اوبسابل ےک اپس 

 ےچنہپ افر اہک نیت ابوتں ںیم ےس اکی ابت مت رکف ارگ اہمترا دؽ ہاےہ وت اکی وس افٹن دے دف دتی ےک۔ ویکہکن مت ےن امہرے آدیم

اس  و یطلغ ےس امر دای )ینعی اہمترا ارادہ لتق رکےن اک ںیہن اھت( افر ارگ اہمترا دؽ ہاےہ وت اہمتری وقؾ ںیم ےس اچپس آدیم مسق اھکںیئ 

ابت رپ ہک وت ےن اس وک ںیہن امرا۔ ارگ مت اؿ دفونں ابوتں ےس ااکنر رکف وت مہ ھجت وک اس ےک دبےل لتق رک د ں ےگ۔ اس ےن اینپ وقؾ 

ؿ ای اوہنں ےن اہک مہ مسق اھکںیئ ےگ۔ رھپ اکی وعرت آیئ اوبسابل ےک اپس سج یک اس یک وقؾ ںیم اشدی وہیئ یھت افر فہ ےس ایب

ینب اہمش ںیم ےس اس اک اکی ڑلاک اھت اس ےن اہک اے اوبسابل ںیم ہایتہ وہں ہک مت اس ڑلےک وک وظنمر رک گو۔ اچپس آدویمں ںیم ےس 



 

 

ہن دگوا۔ اوبسابل ےن وظنمر ای رھپ اکی صخش اؿ ںیم ےس آای افر ےنہک اگل ہک اے اوبسابل مت اچپس اکی ےک وعض افر اس یک مسق 

آدویمں یک مسق دالان ہا ےت وہ اکی وس افٹن ےک وعض وت رہ اکی صخش ےک ہصح ںیم دف دف افٹن آےئگ مت دف افٹن ےل گو افر وظنمر 

زؾ ہن رکف( مت سج فتق زربدیتس ںیمسق دف ےگ۔ اوبسابل ےن ہی ابت وظنمر رکیل افر رکگو ریمے افرپ مت مسق ہن ڈاگو )ینعی مسق ھجم رپ ال

اڑ اسیل آدیم آےئ اوہنں ےن مسق اھکیئ۔ رضحت انب ابعس ےن اہک دخا یک مسق ہک سج ےک اہھت ںیم ریمی اجؿ ےہ اکی اسؽ 

 ت( د یتھک وہ )ینعی بس یہ رم ےکچ(۔ںیہن زگرا ہک اؿ اڑ اسیل گووگں ںیم ےس اکی آھکن یھب ابیق ںیہن ریہ  و ہک )احال

، انب ابعس :  رافی

 

 دمحم نب ییحی اوبرمعم، دبعاگوارث، نطق اوبمیشہ، اوبزیدی دمین، رکعمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسق تم ےس قلعتم ااحدثی

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

  تم ےس قلعتم ااحدثیاسق

     1009    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ رسح و یو٧ص ب٩ ًبسا اًلي، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، اح٤س ب٩ ٤ًزو، ابوس٤٠ہ و س٠امی٪ ب٩  :  راوی

 ششار

ٔح َویُو٧ُُص  ِ ٤ِزٔو ب٩ِٔ اُٟسَّ ًَ ا٢َ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ا٢َ أَِخبََرنٔي یُو٧ُُص  َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ َوصِٕب  َٗ ًِلَي  ِبٔس اِْلَ ًَ ب٩ُِ 

٩ًَِ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب َرُسو٢ٔ اهَّللٔ  ُ٪ ب٩ُِ َشَشإر  ا٢َ أَِخبََرنٔي أَبُو َس٤َ٠ََة َوُس٠َامِیَ َٗ ٤ًَِزٕو  ٠َِیطٔ َو أَِح٤َُس ب٩ُِ  ًَ َّي اهَّللُ  ٥َ ٩ِ٣ٔ َػل َس٠َّ

ِٟحَ  ٠َِیطٔ فٔي ا ًَ ًَلَي ٣َا لَا٧َِ   َشا٣ََة  َ٘ ِٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أََِقَّ ا َّي اهَّللُ   اص٠ٔٔیَّةٔ اِْلَِنَؼارٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

اکی احصیب ےس ادمح نب رمعف نب رسح ف ویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، ادمح نب رمعف، اوبہملس ف امیلسؿ نب ک ار، 

رفاتی ےہ ہک  و ااصنر ںیم ےس ےھت ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اسقتم وک ابیق راھک ےسیج ہک دفر اجتیلہ ںیم 

 یھت۔

 ادمح نب رمعف نب رسح ف ویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، ادمح نب رمعف، اوبہملس ف امیلسؿ نب ک ار :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 اسق تم ےس قلعتم ااحدثی



 

 

     1010    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ششار ٣ح٤س ب٩ ہاط٥، وٟیس، ا اوزاعي، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ و س٠امی٪ :  راوی

٩ًَِ أَبٔي ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ث٨ََا اِْلَِوَزاعٔيُّ 
ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟؤٟیُس  ث٨ََا ا َٗا٢َ َحسَّ ُس ب٩ُِ َصأط٥ٕ  ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َ٪ ب٩ِٔ َشَشإر  َس٤َ٠ََة َوُس٠َامِیَ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ٪َّ ا َّي اهَّللُ  ٠َِیطٔ أ٧َُإض ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ًَ َّي اهَّللُ  َصا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل أََِقَّ َٓ ٔة  َِٟحاص٠ٔٔیَّ َشا٣ََة لَا٧َِ  فٔي ا َ٘ ِٟ

ًَِوظُ  َٗتٔی١ٕ ازَّ َضي بَٔضا بَیَِن أ٧َُإض ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ فٔي  َٗ َِٟحاص٠ٔٔیَّةٔ َو ٠َِیطٔ فٔي ا ًَ ًَلَي ٣َا لَا٧َِ    ٥َ ُض٤َا َوَس٠َّ َٔ َٟ ٔ َخِیبََر َخا ًَلَي یَُضوز  

٤َزْ  ٌِ ٣َ 

دمحم نب اہمش، ف دی، االفزایع، انب اہشب، اوبہملس ف امیلسؿ نب ک ار رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دنچ احصہب رکاؾ 

ےس رفاتی ےہ ہک دفر اجتیلہ ںیم اسقتم اجری یھت رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہن اس وک اقمئ راھک افر اسقتم 

 امای ااصنر ےک دقمہم ںیم سج فتق اؿ ںیم ےس ھچک گوگ دوعی رکےت ےھت اکی وخؿ اک ربیخ ےک وہید رپ۔اک مکح رف

 دمحم نب اہمش، ف دی، االفزایع، انب اہشب، اوبہملس ف امیلسؿ نب ک ار :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   باب

 اسق تم ےس قلعتم ااحدثی

     1011    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، اب٩ ٣شیب :  راوی

 َ٤ ٌِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٣َ َٗ  ٔٚ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  َٗا٢َ َحسَّ  ٍٕ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ َشا٣َُة فٔي أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ا٢َ لَا٧َِ  ا َٗ ٤َُِٟشیَّٔب  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ْز 

ُتو ِ٘ َّٟٔذی ُؤجَس ٣َ ٥َ فٔي اِْلَِنَؼارٔیِّ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  صَا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َِٟحاص٠ٔٔیَّةٔ ث٥َُّ أََِقَّ َِٟ  اِْلَِنَؼاُر ا ا َ٘ َٓ َِٟیُضوزٔ   ّا فٔي ُجبِّ ا

َِٟیضُ  َت٠ُوا َػاحٔب٨ََاا َٗ  وزُ 

دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، انب بیسم ےس رفاتی ےہ ہک اسقتم دفر اجتیلہ ںیم راجئ یھت رھپ رضحت روسؽ رکمی 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک ابیق راھک اس ااصنری ےک دقمہم ںیم ہک سج یک الش وہید ےک ونک ں ںیم  یل یھت افر ااصنر ےن اہک 

 اھت ہک وہید ےن امہرے آدیم وک الہک رک ڈاال ےلہپ وتقمؽ ےک فرہث وک مسق دانی اسقتم ںیم۔

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، انب بیسم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وک مسق دی اجےئ یگ اسقتم ںیم ےلہپ وتقمؽ ےک فراثء

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 اسقتم ںیم ےلہپ وتقمؽ ےک فراثء وک مسق دی اجےئ یگ

     1012    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ رسح، اب٩ وہب، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ابوٟیلي ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ًبساٟزح٩٤ ا انؼاری، سہ١ ب٩  :  راوی

 حث٤ةابو

٩ًَِ أَ  ا٢َ أَِخبََرنٔي ٣َأُٟک ب٩ُِ أ٧ََٕص  َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ َوصِٕب  َٗ حٔ  ِ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ اُٟسَّ ًَِبسٔ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ  َِٟیلَي ب٩ِٔ  بٔي 

بِ  ًَ ٔلَي َخِیبََر ٩ِ٣ٔ َجِضٕس أََػابَُض٤َا اٟزَِّح٩ٔ٤َ اِْلَِنَؼارٔیِّ أَ٪َّ َسِض١َ ب٩َِ أَبٔي َحِث٤ََة أَِخبََرُظ أَ٪َّ  َجا إ َس اهَّللٔ ب٩َِ َسِض١ٕ َو٣َُحیَِّؼَة َخَ

َتَي یَُضوزَ  أ َٓ یِٕن  ًَ ٕ أَِو  ٘ٔیر َٓ َح فٔي  ُٗت١َٔ َوُطٔ ِس  َٗ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ َسِض١ٕ  أُِخبَٔر أَ٪َّ  َٓ تَٔي ٣َُحیَِّؼُة 
ُ أ َٓ  َ٘ َٓ َت٠ُِت٤ُوُظ  َٗ ا٢َ أْمُتَْن َواهَّللٔ  َ٘ اُٟوا َواهَّللٔ َٓ

ُط ث٥َُّ  َٟ ََٓذََکَ َذَٟٔک   ٥َ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ًَلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٔس٦َ  َٗ َّي  َب١َ َحً ِٗ َت٨َ٠ِاُظ ث٥َُّ أَ َٗ بَرُ ٣َا  ِٛ َب١َ صَُو َوحَُوشَِّؼُة َوصَُو أَُخوُظ أَ ِٗ  أَ

ََٓذَصَب ٣َُحیَِّؼةُ  ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َسِض١ٕ  ًَ ِّرِ  ٨ِ٣ُٔط َو ب َٛ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ َّٟٔذی لَاَ٪ بَٔدِیبََر  ٥َ َوصَُو ا َٟٔیَتک٠ََّ

ا  ٥َ إ٣َّٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ٥َ حَُوشَِّؼُة ث٥َُّ َتک٥ََّ٠َ ٣َُحیَِّؼُة  ِّرِ َوَتک٠ََّ ب َذ٧ُوا أَِ٪ یَُسوا َػاحٔبَ َٛ ِْ ا أَِ٪ یُ ٥ُِٜ َوإ٣َّٔ

ا٢َ  َ٘ َٓ َت٨َ٠ِاُظ  َٗ َّا َواهَّللٔ ٣َا  ََٜٓتَبُوا إ٧ٔ ٥َ فٔي َذَٟٔک  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ََٜتَب ا٨َّٟٔييُّ َػل َٓ ٕب  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  بََٔحِ َّي اهَّللُ  َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  َِٟیُشوا ُٟٔحَوشَِّؼَة َو٣َُحیَِّؼَة َو اُٟوا  َٗ ُٕ َل٥ُِٜ یَُضوزُ  ٔ َتِح٠ َٓ ا٢َ  َٗ اُٟوا  َا  َٗ وَ٪ َز٦َ َػاحٔب٥ُِٜٔ  ُّ٘ ُٔوَ٪ َوَتِشَتحٔ َتِح٠ٔ

ٕة حَ  َٗ َِٟیض٥ِٔ ب٤ٔٔائَٔة ٧َا ٔ َث إ ٌَ َب َٓ ٥َ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔٔسظٔ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َوَزاُظ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٓ ٠َِیضٔ ٣ُِش٤ٔ٠ٔیَن  ًَ ي أُِزخ٠َِٔ  
َّ ا٢َ ً َٗ اَر  ٥ِ اٟسَّ

ْة َح٤َِزاُئ  َٗ ِتىٔي ٨ِ٣َٔضا ٧َا ـَ َٛ ِس َر َ٘ َٟ  َسِض١ْ 

 ےس رفاتی ےہ ہک 

 

مة

 

ذب
ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، امکل نب اسن، اوبیلیل نب دبعاہلل نب دبعارلنمح االاصنری، لہس نب اوب

ئہ دفونں ربیخ یک اجبن ےلچ ھچک فیلکت یک ت
جض
م

فہج ےس  و ہک اؿ وک یھت رھپ رضحت ہصیحم ےک اپس  رضحت دبعاہلل نب لہس افر رضحت 

 ےئگ افر فہ اکی ادنےھ )ینعی فریاؿ( ونک ں ںیم ای ےمشچ ںیم ڈاؽ 

ے

اکی آدیم آای افر ےنہک اگل ہک رضحت دبعاہلل نب لہس لتق رک دیئ

امرا ےہ اوہنں ےن اہک دخا یک دےیئ ےئگ۔ ہی ابت نس رک رضحت ہصیحم وہیدویں ےک اپس آےئ افر ےنہک ےگل دخا یک مسق مت ےن اس وک 

مسق اس وک ںیہن امرا۔ رضحت ہصیحم فاہں ےس رفاہن وہ ےئگ افر رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ افر آپ یلص 



 

 

ت ہصیحم اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایبؿ رفامای رھپ رضحت ہصیحم افر اؿ ےک ڑبے اھبیئ وحہصی افر دبعارلنمح نب لہس لم رک آےئ رضح

ظ ےن ےلہپ وگتفگ رکان ہایہ فہ یہ ربیخ ںیم ےئگ ےھت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ڑبے اک احلظ رکف ڑبے اک احل

رکف )اس وک ےلہپ وگتفگ رکےن اک ومعق دف( آرخ رضحت وحہصی ےن وگتفگ یک۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وہید 

اہمترے اسیھت یک دتی ہن د ں وت اؿ ےس ہہک دای اجےئ ڑلایئ رکےن ےک فاےطس۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ہلسلس ںیم 

وہید وک اھکل۔ وہید ےن  واب ںیم رحتری ای دخا یک مسق! اس وک مہ ےن ںیہن امرا رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 افر دبعارلنمح ےس رفامای ااھچ مت مسق اھکؤ افر مت اےنپ اسیھت اک وخؿ اثتب رکف۔ اوہنں ےن اہک مہ مسق ںیہن رضحت وحہصی افر ہصیحم

اھکںیئ ےگ )ویکہکن مہ گووگں ےن وخد امرےت وہےئ ںیہن داھکی( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت وہید اہمترے فاےطس مسق 

را افر ہن مہ وک ملع ےہ ہک سک ےن امرا ےہ( اوہنں ےن اہک ای روسؽ اہلل! فہ وت املسمؿ ںیہن ںیہ )ینعی اھکںیئ ےگ )ہک مہ ےن اس وک ںیہن ام

اؿ ےک اپس وت اامیؿ ںیہن( ہکلب فہ وت رشمک ںیہ افر فہ گوگ وھجیٹ مسق یھب اھک ںیل ےگ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ 

افٹن ےجیھب اہیں کت ہک اؿ ےک اکمؿ ںیم دالخ وہ ےئگ۔ رضحت لہس ےن رفامای اس ںیم  اپس ےس اؿ وک دتی ادا رفامیئ افر اکی وس

 ےس اکی افینٹن ےن  و ہک الؽ رگن یک یھت ریمے الت امر دی یھت۔

  :  رافی

 

مة

 

ذب
 ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، امکل نب اسن، اوبیلیل نب دبعاہلل نب دبعارلنمح االاصنری، لہس نب اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 اسقتم ںیم ےلہپ وتقمؽ ےک فراثء وک مسق دی اجےئ یگ

     1013    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ سہ١، سہ١ ب٩ ابوحث٤ة ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، اب٩ ٗاس٥، ٣اٟک، ابوٟیلي :  راوی

ًَِبسٔ  َِٟیلَي ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔي  ثَىٔي ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ ا َٗ ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  اهَّللٔ ب٩ِٔ 

 َّ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ أَبٔي َحِث٤ََة أ٧َ ٔلَي َخِیبََر ٩ِ٣ٔ َسِض١ٕ  َجا إ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ َسِض١ٕ َو٣َُحیَِّؼَة َخَ ِو٣ٔطٔ أَ٪َّ  َٗ بََراُئ ٩ِ٣ٔ  ُٛ ُط أَِخبََرُظ َورَٔجا٢ْ 

 ِ ًَی ٕ أَِو  َٓ٘ٔیر َح فٔي  ُٗت١َٔ َوُطٔ ِس  َٗ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ َسِض١ٕ  ًَ أَِخبََر أَ٪َّ  َٓ َتَي ٣َُحیَِّؼُة  أ َٓ َ َجِضٕس أََػابَُض٥ِ  َت أ َٓ ا٢َ أْمُتَْن َواهَّللٔ ٕن  َٗ ي یَُضوَز َو

َب١َ صَُو َو  ِٗ ُض٥ِ ث٥َُّ أَ َٟ ََٓذََکَ  ِو٣ٔطٔ  َٗ ًَلَي  ٔس٦َ  َٗ ي 
َّ َب١َ َحً ِٗ َ أ َٓ َت٨َ٠ِاُظ  َٗ اُٟوا َواهَّللٔ ٣َا  َٗ َت٠ُِت٤ُوُظ  ًَِبُس َٗ بَرُ ٨ِ٣ُٔط َو ِٛ أَُخوُظ حَُوشَِّؼُة َوصَُو أَ

ََٓذَصَب ٣َُحیِّ  َٛ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َسِض١ٕ  ٥َ ٤َُٟٔحیَِّؼَة  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ َّٟٔذی لَاَ٪ بَٔدِیبََر  ٥َ َوصَُو ا ِّرِ َؼُة َٟٔیَتک٠ََّ ب

٠َِیطٔ  ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ٥َ حَُوشَِّؼُة ث٥َُّ َتک٥ََّ٠َ ٣َُحیَِّؼُة  ََٓتک٠ََّ  َّ٩ ِّرِ یُزٔیُس اٟشِّ ب ا أَِ٪ َٛ ا أَِ٪ یَُسوا َػاحَٔب٥ُِٜ َوإ٣َّٔ ٥َ إ٣َّٔ َوَس٠َّ



 

 

َّا َواهَّللٔ َٜتَبُوا إ٧ٔ َٓ ٥َ فٔي َذَٟٔک  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َِٟیض٥ِٔ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٔ ََٜتَب إ َٓ ٕب  َذ٧ُوا بََٔحِ ِْ َّي یُ ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ َت٨َ٠ِاُظ  َٗ  ٣َا 

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ُٕ  اهَّللُ  َتِح٠ٔ َٓ ا٢َ  َٗ اُٟوا  َا  َٗ وَ٪ َز٦َ َػاحٔب٥ُِٜٔ  ُّ٘ ُٔوَ٪ َوَتِشَتٔح ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أََتِح٠ٔ ًَ َل٥ُِٜ یَُضوزُ  ُٟٔحَوشَِّؼَة َو٣َُحیَِّؼَة َو

َث  ٌَ َب َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔظٔ  ًَ َّي اهَّللُ  َوَزاُظ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٓ َِٟیُشوا ب٤ُِٔش٤ٔ٠ٔیَن  اُٟوا  ٠َِیض٥ِٔ  َٗ ًَ َّي أُِزخ٠َِٔ   ٕة َحً َٗ َِٟیض٥ِٔ ب٤ٔٔائَٔة ٧َا ٔ إ

ْة َح٤َِزاُئ  َٗ ِتىٔي ٨ِ٣َٔضا ٧َا ـَ َٛ ِس َر َ٘ َٟ ا٢َ َسِض١ْ  َٗ اَر   اٟسَّ

 ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل نب 

 

مة

 

ذب
دمحم نب ہملس، انب اقمس، امکل، اوبیلیل نب دبعاہلل نب دبعارلنمح نب لہس، لہس نب اوب

 

م

ئہ دفونں ربیخ یک اجبن رفاہن وہےئ ھچک فیلکت یک فہج ےس  و ہک اؿ وک القح یھت رھپ رضحت ہصیحم ےک اپس اکی لہس افر رضحت  ت
جض

 ےئگ افر فہ اکی ادنےھ )ینعی فریاؿ( ونک ں ںیم ای ےمشچ ںیم ڈاؽ دےیئ 

ے

آدیم آای افر ےنہک اگل ہک رضحت دبعاہلل نب لہس لتق رک دیئ

دویں ےک اپس آےئ افر ےنہک ےگل دخا یک مسق مت ےن اس وک ںیہن امرا۔ رضحت ہصیحم فاہں ےس ےئگ۔ ہی ابت نس رک رضحت ہصیحم وہی

رفاہن وہ ےئگ افر رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایبؿ ای 

 نب لہس لم رک آےئ۔ رضحت ہصیحم ےن ےلہپ وگتفگ رفامان ہایہ فہ یہ رھپ رضحت ہصیحم افر اؿ ےک ڑبے اھبیئ وحہصی افر دبعارلنمح

ربیخ ںیم ےئگ ےھت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای مت )اےنپ ےس( ڑبے اک احلظ رکف ڑبے اک احلظ رکف مت اؿ 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وہید اہمترے اسیھت وک ےلہپ وگتفگ رکےن دف۔ آرخ رضحت وحہصی ےن وگتفگ یک۔ رضحت روسؽ رکمی یلص 

یک دتی ہن د ں وت اؿ ےس گنج ےک ےیل ہہک دای اجےئ اگ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ہلسلس ںیم وہید وک اھکل۔ وہید ےن 

 ےن رضحت وحہصی افر رضحت ہصیحم  واب ںیم اھکل مہ ےن دخا یک مسق اس وک ںیہن امرا رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

افر دبعارلنمح ےس رفامای ااھچ مت مسق اھکؤ افر مت اےنپ اسیھت اک لتق اثتب رکف۔ اوہنں ےن اہک مہ مسق ںیہن اھکںیئ ےگ )ویکہکن مہ 

 ےگ )مہ ےن اس وک گووگں ےن وخد امرےت وہےئ ںیہن داھکی( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ای وہید اہمترے فاےطس مسق اھکںیئ

ںیہن امرا افر ہن مہ فافق ںیہ ہک سک ےن لتق ای( اوہنں ےن اہک ای روسؽ اہلل! فہ وت املسمؿ ںیہن ںیہ )رشمک ںیہ وھجیٹ مسق اھک ںیل 

ؿ ںیم ےگ( رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ اپس ےس اؿ وک دتی ادا رفامیئ افر اکی وس افٹن ےجیھب اہیں کت ہک اؿ ےک اکم

 دالخ وہ ےئگ۔ رضحت لہس ےن رفامای اس ںیم ےس اکی افینٹن ےن  و ہک الؽ رگن یک یھت ریمے الت امر دی یھت۔

  :  رافی

 

مة

 

ذب
 دمحم نب ہملس، انب اقمس، امکل، اوبیلیل نب دبعاہلل نب دبعارلنمح نب لہس، لہس نب اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رافویں ےک اس دحثی ےس قلعتم االتخػ



 

 

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 رافویں ےک اس دحثی ےس قلعتم االتخػ

     1014    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، یحٌي، بظیر ب٩ ششار، سہ١ ب٩ ابوحث٤ة، رآٍ ب٩ خسیخ :  راوی

ا٢َ َو أَِخ  َٗ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ أَبٔي َحِث٤ََة  ٔ ب٩ِٔ َشَشإر  ٩ًَِ بَُظیِر ٩ًَِ َیِحٌَي  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٍٔ بََر٧َا  ٔ ٩ًَِ َرآ ا٢َ َو َٗ َحٔشِبُ  

ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ  ًَ َد  ا َا َخَ َٗ َُّض٤َا  ٔف ٣َا َسِض١ٔ ب٩ِٔ َزیِٕس َو٣َُحیَِّؼُة ب٩ُِ ٣َِش  ب٩ِٔ َخٔسیٕخ أ٧َ ٌِ ا فٔي َب َٗ ي إٔذَا لَا٧َا بَٔدِیبََر َترَفَّ
َّ وزٕ َحً ٌُ

ٔلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َب١َ إ ِٗ ٨َُط ث٥َُّ أَ َٓ َس َٓ تٔیَّل  َٗ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ َسِض١ٕ  ًَ ٥َ صَُو َوحَُوشَِّؼُة ص٨َُأَٟک ث٥َُّ إَٔذا ب٤َُٔحیَِّؼَة یَحُٔس  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ   َػل

و ٌُ َ٘ ب٩ُِ ٣َِش َٓ ِب١َ َػاحٔبَِیطٔ  َٗ  ٥ُ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ یََتک٠ََّ ًَ ََٓذَصَب  ِو٦ٔ  َ٘ ِٟ َز ا َِ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َسِض١ٕ َولَاَ٪ أَِػ ًَ َٟطُ َرُسو٢ُ اهَّللٔ زٕ َو ا٢َ 

ََٓؼ٤ََ  َوَتک٥ََّ٠َ َػاحَٔباُظ ث٥َُّ تَ   ِّ٩ ِّرِ اِلُٜبَِر فٔي اٟشِّ ب َٛ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ٠ًََِیطٔ َػل َّي اهَّللُ  وا َٟٔزُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ََٓذََکُ ُض٤َا  ٌَ ٥َ ٣َ
ک٠ََّ

وَ٪ َػاحَٔب٥ُِٜ أَ  ُّ٘ ُٔوَ٪ َخ٤ِٔشیَن ی٤َٔی٨ّا َوَتِشَتحٔ ُض٥ِ أََتِح٠ٔ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ َسِض١ٕ  َت١َ  ِ٘ ٥َ ٣َ َٕ َوَس٠َّ ِی َٛ اُٟوا  َٗ ات٥ُِٜ٠َٔ  َٗ ِو 

ا٢َ  َٗ ٥َِٟ َنِظَضِس  ُٕ َو ا َرأَی َذَٟٔک َرُسو٢ُ  ٧َِح٠ٔ َّ٤٠َ َٓ إر  َّٔ ُٛ ِو٦ٕ  َٗ َب١ُ أَی٤َِاَ٪  ِ٘ َٕ َن ِی َٛ اُٟوا َو َٗ ُتبَرِّئ٥ُُِٜ یَُضوزُ بَٔد٤ِٔشیَن َی٤ٔی٨ّا   اهَّللٔ َٓ

٠َطُ  ِ٘ ًَ ًَِلاُظ  ٥َ أَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َػل

، راعف نب دخجی ےس رفا

 

مة

 

ذب
ئہ نب ہبیتق، ثیل، ییحی، ریشب نب ک ار، لہس نب اوب ت

جض
م

تی ےہ ہک رضحت دبعاہلل نب لہس افر رضحت 

دوعسد اسھت ےلکن سج فتق ربیخ ںیم ےچنہپ وت فاہں رپ یسک ہگج رپ دحیلعہ وہ ےئگ۔ رضحت ہصیحم ےن رضحت دبعاہلل نب لہس وک داھکی ہک فہ 

 دختم ادقس ںیم احرض وہےئ لتق وہےئ ڑپے ںیہ۔ اوہنں ےن اؿ وک دنف ای رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک

فہ افر اؿ ےک اھبیئ رضحت وحہصی افر رضحت دبعارلنمح نب لہس  و ہک بس گووگں ںیم مک رمع ےھت وت رضحت دبعارلنمح اےنپ 

اسیھت ےس ےلہپ وگتفگ رکےن ےگل۔ اس رپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  و رضحات رمع ردیسہ ںیہ اؿ یک مت 

رکف افر اؿ ےک اسھت ارتحاؾ اک اعمہلم رکف۔ اس رپ فہ اخومش رےہ افر اؿ ےک دفونں اس ںویں ےن وگتفگ یک رھپ اوہنں ےن  تمظع

یھب اؿ ےک اسھت وگتفگ یک۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رعض ای سج ہگج رضحت دبعاہلل نب لہس لتق وہےئ 

رفامای ای مت گوگ اچپس ںیمسق اھکےت وہ افر مت گوگ اےنپ اسیھت اک وخؿ اہبےت وہ ای مت وک اہمترا ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

اقلت لم ایگ ےہ اؿ گووگں ےن اہک مہ سک رطہقی ےس مسق اھکںیئ احالہکن مہ گوگ فاہں وم ود ںیہن ےھت۔ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع 

مت وک دحیلعہ رک د ں ےگ۔ اوہنں ےن اہک مہ افکر یک ںیمسق سک رطہقی ےس میلست رک ں فآہل فملس ےن رفامای ااھچ وہید اچپس ںیمسق اھک رک 

ےگ آرخ سج فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی احتل دیھکی وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ اپس ےس 



 

 

 دتی ادا رفامیئ۔

، راعف نب دخجیہبیتق، ثیل، ییحی، ریشب نب ک ار، لہس نب ا :  رافی

 

مة

 

ذب
 وب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 رافویں ےک اس دحثی ےس قلعتم االتخػ

     1015    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، یحٌي ب٩ سٌیس، بظیر ب٩ ششار، سہ١ ب٩ ابوحث٤ة و رآٍ ب٩ خسیخاح٤س ب٩ ًبسة، ح٤از :  راوی

ٔ ب٩ِٔ َشَشارٕ  ٩ًَِ بَُظیِر ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ اْز  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َح٤َّ َٗ ًَِبَسَة  ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ أَبٔي َحِث٤ََة أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ   

َُّض٤َا َحسَّ  ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ أ٧َ ٔ ا فٔي ا٨َّٟ َوَرآ َٗ َترَفَّ َٓ َُٟض٤َا  ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ َسِض١ٕ أََتَیا َخِیبََر فٔي َحاَجٕة  ًَ وزٕ َو ٌُ ِد١ٔ ثَاُظ أَ٪َّ ٣َُحیَِّؼَة ب٩َِ ٣َِش

 ِّ٤ ًَ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َسِض١ٕ َوحَُوشَِّؼُة َو٣َُحیَِّؼُة اب٨َِا  ًَ ََٓحاَئ أَُخوُظ  ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ َسِض١ٕ  ت١َٔ  ُ٘ ٠َِیطٔ َٓ ًَ َّي اهَّللُ  ٔلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل طٔ إ

 ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ زُ ٨ِ٣ُٔض٥ِ  َِ ٔ أَخٔیطٔ َوصَُو أَِػ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ فٔي أ٣َِز ًَ ََٓتک٥ََّ٠َ   ٥َ بَرُ َوَس٠َّ ِٛ ٥َ اِلُٜبَِر َٟٔیِبَسأِ اِْلَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

 ٔ ٔ َػاحٔب َتک٤ََّ٠َا فٔي أ٣َِز َٓ َ٘ َٓ ٔش٥ُ َخ٤ُِشوَ٪ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ِ٘ ٨َاَصا ُش ٌِ ٥َ َوَذََکَ ل٤َٔ٠َّة ٣َ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ اُٟوا یَا ض٤َٔا 

اُٟ  َٗ ُتبَرِّئ٥ُُِٜ َیُضوزُ بٔأَی٤َِأ٪ َخ٤ِٔشیَن ٨ِ٣ُٔض٥ِ  َٓ ا٢َ  َٗ  ُٕ َٕ ٧َِح٠ٔ ِی َٛ ٥ِ َنِظَضِسُظ  َٟ َوَزاُظ َرُسو٢َ اهَّللٔ أ٣َِْز  َٓ اْر  َّٔ ُٛ ِو٦ْ  َٗ وا یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ 

ْة  َٗ ِتىٔي ٧َا ـَ َٛ َُٟض٥ِ ََفَ ََٓسَخ٠ُِ  ٣ٔزِبَّسا  ا٢َ َسِض١ْ  َٗ ٥َ ٩ِ٣ٔ َٗٔب٠ٔطٔ 
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ    ٩ِ٣ٔ ت٠َِٔک اِِلٔب١ٔٔ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

 ف راعف نب دخجی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ہصیحم افر رضحت دبعاہلل ادمح نب دبعة،  ،ند، ییحی نب دیعس، ریشب نب ک ار، لہس نب اوب

 

مة

 

ذب

نب لہس ربیخ ںیم آےئ یسک اکؾ ےک ےیل رھپ وجھکرفں ےک دروتخں ںیم اگل وہ ےئگ۔ اس رفاتی وک دنمرہج ابال رفاتی یک رطح آرخ 

ا فایل ذموکرہ رفاتی ںیم ہی رضفر ااضہف ےہ۔ رضح

 

مہ

 

ذب
ت لہس ےن ایبؿ ای ہک ںیم اؿ ےک اکی کت ایبؿ رفامای۔ رضحت لہس نب ایب 

 ےھت اکی افینٹن ےن ریمے 

ے

اھتؿ ںیم ایگ وت اؿ یہ افںوٹں ںیم ےس  و رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دتی ںیم دیئ

 الت امر دی۔

 ف راعف نب دخجی :  رافی

 

مة

 

ذب
 ادمح نب دبعة،  ،ند، ییحی نب دیعس، ریشب نب ک ار، لہس نب اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 رافویں ےک اس دحثی ےس قلعتم االتخػ



 

 

     1016    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ظیر ب٩ ششار، سہ١ ب٩ ابوحث٤ة٤ًزو ب٩ ًلي، برش، اب٩ ٣ٔـ١، یحٌي ب٩ سٌیس، ب :  راوی

 ٩ًَِ ٌٔیٕس  ث٨ََا یَِحٌَي ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ  ١ٔ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا برِٔشْ َوصَُو اب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ  أَِخبََر٧َا  ٔ ب٩ِٔ َشَشإر  بَُظیِر

ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ َسِض١ٕ َو٣َُحیَِّؼَة بِ  َتَي أَبٔي َحِث٤ََة أَ٪َّ  أ َٓ ا َٟٔحَوائٔحٔض٤َٔا  َٗ َترَفَّ َٓ َُّض٤َا أََتَیا َخِیبََر َوصَُو یَِو٣َئٕٔذ ُػ٠ِْح  ٔ ب٩ِٔ َزیِٕس أ٧َ وز ٌُ ٩َ ٣َِش

 ِ َٓا٧ ٤َِٟسٔی٨ََة  ٔس٦َ ا َٗ ٨َُط ث٥َُّ  َٓ َس َٓ تٔیَّل  َٗ ُم فٔي َز٣ٔطٔ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ َسِض١ٕ َوصَُو َیَتَظحَّ ًَ ًَلَي  ًَِبُس ٣َُحیَِّؼُة   َٙ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َسِض١ٕ  َل٠َ

ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ یََتک٥َُّ٠َ َو  ًَ ََٓذَصَب  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ٔلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ا٢َ َرُسو٢ُ َوحَُوشَِّؼُة َو٣َُحیَِّؼُة إ َ٘ َٓ ِو٦ٔ ٔس٨ًّا  َ٘ ِٟ صَُو أَِحَسُث ا

ِّرِ اِلُٜبِرَ  ب َٛ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ُٔوَ٪ بَٔد٤ِٔشیَن َی٤ٔی٨ّا  اهَّللٔ َػل ٥َ أََتِح٠ٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ََٓتک٤ََّ٠َا    ََٜ َش َٓ

 ٥ِ َٟ ٥ِ َنِظَضِس َو َٟ ُٕ َو َٕ ٧َِح٠ٔ ِی َٛ اُٟوا یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  َٗ ات٥ُِٜٔ٠ٔ  َٗ وَ٪ َز٦َ َػاحٔب٥ُِٜٔ أَِو  ُّ٘ َتِشَتٔح َٓ ا٢َ تُ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  َٗ بَرِّئ٥ُُِٜ یَُضوزُ  ٧ََز 

َّي  ٠َطُ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ ٌَ َٓ إر  َّٔ ُٛ ِو٦ٕ  َٗ َٕ ٧َأُِخُذ أَی٤َِاَ٪  ِی َٛ اُٟوا یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  َٗ ٔ بَٔد٤ِٔشیَن ی٤َٔی٨ّا  ٥َ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔٔسظ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  اهَّللُ 

م 

 

ذب
 ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل نب لہس افر رضحت رمعف نب یلع، رشب، انب لضفم، ییحی نب دیعس، ریشب نب ک ار، لہس نب اوب

 

ة

ئہ نب دوعسد ربیخ ںیم دالخ وہےئ افر اؿ دونں فاہں رپ حلص اک اموحؽ اھت رھپ دفونں رضحات دحیلعہ وہ ےئگ اےنپ اکومں ےک فاےطس۔  ت
جض
م

وہ رےہ ںیہ رھپ اؿ وک  اس ےک دعب رضحت ہصیحم رضحت دبعاہلل نب لہس ےک اپس آےئ افر داھکی ہک فہ اےنپ وخؿ ںیم گوٹ وپٹ

 دنف ای افر دمہنی ںیم آےئ آرخ کت۔

  :  رافی

 

مة

 

ذب
 رمعف نب یلع، رشب، انب لضفم، ییحی نب دیعس، ریشب نب ک ار، لہس نب اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 اس دحثی ےس قلعتم االتخػ رافویں ےک

     1017    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ساب٘ہ روای  ٛے ٣لابٙ تزج٤ہ ےہ۔ :  راوی

٩ًَِ بُ  ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ  ١ٔ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا برِٔشُ ب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ِ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ ٩ًَِ َسِض١ٔ َظی ٔ ب٩ِٔ َشَشإر  ر

ٔلَي َخِیبََر َوهٔيَ  ٔ ب٩ِٔ َزیِٕس إ وز ٌُ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ َسِض١ٕ َو٣َُحیَِّؼُة ب٩ُِ ٣َِش ًَ  َٙ ا٢َ ا٧َِل٠َ َٗ ا فٔي  ب٩ِٔ أَبٔي َحِث٤ََة  َٗ َترَفَّ َٓ یَِو٣َئٕٔذ ُػ٠ِْح 

ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ َسِض١ٕ  ًَلَي  َتَي ٣َُحیَِّؼُة  أ َٓ ِبُس  َحَوائٔحٔض٤َٔا  ًَ  َٙ َٓا٧َِل٠َ ٤َِٟسٔی٨ََة  ٔس٦َ ا َٗ ٨َُط ث٥َُّ  َٓ ََٓس تٔیَّل  َٗ ُم فٔي َز٣ٔطٔ  َوصَُو َیَتَظحَّ



 

 

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٔلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٕ إ وز ٌُ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ یََتکَ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َسِض١ٕ َوحَُوشَِّؼُة َو٣َُحیَِّؼُة اب٨َِا ٣َِش ًَ ٥َُّ٠ ََٓذَصَب 

ََٓتک٠ََّ    ََٜ َش َٓ ِو٦ٔ  َ٘ ِٟ ِّرِ اِلُٜبَِر َوصَُو أَِحَسُث ا ب َٛ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َُٟط َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ  َ٘ ٠َِیطٔ َٓ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ٤َا 

 َٗ وَ٪  ُّ٘ ُٔوَ٪ بَٔد٤ِٔشیَن ی٤َٔی٨ّا ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ َوَتِشَتحٔ ٥َ أََتِح٠ٔ ٥ِ َنِظَضِس َوَس٠َّ َٟ ُٕ َو َٕ ٧َِح٠ٔ ِی َٛ اُٟوا یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  َ٘ َٓ ات٥ُِٜ٠َٔ أَِو َػاحَٔب٥ُِٜ 

ا َّٔ ُٛ ِو٦ٕ  َٗ َٕ ٧َأُِخُذ أَی٤َِاَ٪  ِی َٛ اُٟوا یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  َ٘ َٓ ا٢َ أَتُبَرِّئ٥ُُِٜ یَُضوزُ بَٔد٤ِٔشیَن  َ٘ َٓ ٥ِ ٧ََز  َٟ َّي اهَّللُ َو ٠َُط َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ ٌَ َٓ ٠َِیطٔ ٕر  ًَ  

 ٔ ٥َ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔظ  َوَس٠َّ

 اسہقب رفاتی ےک اطمقب رتہمج ےہ۔

 اسہقب رفاتی ےک اطمقب رتہمج ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 رافویں ےک اس دحثی ےس قلعتم االتخػ

     1018    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ ساب٘ہ روای  ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

 ٔ و٢ُ أَِخبََرن ُ٘ ٌٔیٕس َش ُ  یَِحٌَي ب٩َِ َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َِٟوصَّأب  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ي بَُظیِرُ ب٩ُِ َشَشإر 

َٓ َسضِ  ٔلَي َخِیبََر  َجا إ وزٕ َخَ ٌُ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ َسِض١ٕ اِْلَِنَؼارٔیَّ َو٣َُحیَِّؼَة ب٩َِ ٣َِش ًَ ت١َٔ ١ٔ ب٩ِٔ أَبٔي َحِث٤ََة أَ٪َّ  ُ٘ َٓ ا فٔي َحاَجتٔض٤َٔا  َٗ َترَفَّ

 ِٟ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَُخو ا ًَ ََٓحاَئ ٣َُحیَِّؼُة َو ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ َسِض١ٕ اِْلَِنَؼارٔیُّ  َّي أََتِوا َرُسو٢َ اهَّللٔ ًَ وزٕ َحً ٌُ ُتو٢ٔ َوحَُوشَِّؼُة ب٩ُِ ٣َِش ِ٘ ٤َ

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّي اهَّللُ  َٟطُ ا٨َّٟٔييُّ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥ُ
ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ یََتک٠ََّ ًَ ََٓذَصَب  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ََٓتک٥ََّ٠َ ٣َُحیَِّؼُة َػل ٥ََّ٠ اِلُٜبَِر اِلُٜبَِر 

ُٔوَ٪ َخ٤ِٔش َوحَُوشِّ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َتِح٠ٔ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ َسِض١ٕ  وا َطأَِ٪  ََٓذََکُ وَ٪ َؼُة  ُّ٘ َتِشَتحٔ َٓ یَن ی٤َٔی٨ّا 

َّي ا ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ٥ِ ٧َِحرُضِ  َٟ ٥ِ َنِظَضِس َو َٟ ُٕ َو َٕ ٧َِح٠ٔ ِی َٛ اُٟوا  َٗ ات٥ُِٜ٠َٔ  ُتبَرِّئ٥ُُِٜ یَُضوزُ بَٔد٤ِٔشیَن ی٤َٔی٨ّا َٗ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ هَّللُ 

٠َِیطٔ  ًَ َّي اهَّللُ  َوَزاُظ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٓ ا٢َ  َٗ إر  َّٔ ُٛ ِو٦ٕ  َٗ َب١ُ أَی٤َِاَ٪  ِ٘ َٕ َن ِی َٛ اُٟوا َیا َرُسو٢َ اهَّللٔ  ا٢َ لٔي َسِض١ُ  َٗ َٗ ا٢َ بَُظیِْر  َٗ  ٥َ َوَس٠َّ

٨ََٟاب٩ُِ أَبٔي َحِث٤َ  ائٔٔف فٔي ٣ٔزِبَٕس  ِٟرَفَ ْة ٩ِ٣ٔ ت٠َِٔک ا ـَ ش ِتىٔي ََفٔ ـَ َٛ ِس َر َ٘ َٟ  َة 

 رتہمج اسہقب رفاتی ےک اطمقب ےہ۔

 رتہمج اسہقب رفاتی ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 رافویں ےک اس دحثی ےس قلعتم االتخػ

     1019    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، یحٌي ب٩ سٌیس، بظیرب٩ ششار، سہ١ ب٩ ابوحث٤ة :  راوی

ث٨ََا َیحِ  ا٢َ َحسَّ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ أَبٔي َحِث٤ََة أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٔ ب٩ِٔ َشَشإر  ٩ًَِ بَُظیِر ٌٔیٕس  ٌَي ب٩ُِ َس

ًَِبسٔ ا ا  َّ٤ًَ اُظ حَُوشَِّؼُة َو٣َُحیَِّؼُة َوص٤َُا  َّ٤ًَ ََٓحاَئ أَُخوُظ َو تٔیَّل  َٗ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ َسِض١ٕ  ًَ ا٢َ ُؤجَس  ٔلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َٗ هَّللٔ ب٩ِٔ َسِض١ٕ إ

َّي اهَّللُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اِلُٜبِرَ  َػل َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ  ٥ُ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ یََتک٠ََّ ًَ ََٓذَصَب  ا َا یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َٗ  اِلُٜبَِر 

٠ُُٗٔب َخِیبَرَ  ٔف  ٌِ ٠ٔیٕب ٩ِ٣ٔ َب َٗ تٔیَّل فٔي  َٗ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ َسِض١ٕ  َّا َوَجِس٧َا  اُٟوا  إ٧ٔ َٗ ض٤ُٔوَ٪  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ َتتَّ َّي اهَّللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َٓ

ًَلَي ٣َا ٔش٥ُ  ِ٘ َٕ نُ ِی َٛ اُٟوا َو َٗ َت٠َِتطُ  َٗ َِٟیُضوَز  ٔش٤ُوَ٪ َخ٤ِٔشیَن َی٤ٔی٨ّا أَ٪َّ ا ِ٘ ُت َٓ ا٢َ أَ َٗ َِٟیُضوَز  ض٥ُٔ ا َِٟیُضوزُ  ٧َتَّ ُتبَرِّئ٥ُُِٜ ا َٓ ا٢َ  َٗ ٥ِ ٧ََز  َٟ

َّيبَٔد٤ِ  َوَزاُظ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٓ وَ٪  ُٛ َٕ ٧َزَِضي بٔأَی٤َِا٧ٔض٥ِٔ َوص٥ُِ ٣ُرِشٔ ِی َٛ اُٟوا َو َٗ ُت٠ُوُظ  ِ٘ ٥ِ َش َٟ َُّض٥ِ  ٔ  ٔشیَن أ٧َ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔٔسظ اهَّللُ 

 أَِرَس٠َطُ ٣َأُٟک ب٩ُِ أ٧ََٕص 

 ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل نب لہس لتق وہےئ وت اؿ ےک دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، ییحی نب دیعس، ریشبنب ک ار، لہس نب اوب

 

مة

 

ذب

ئہ  و ہک دبعاہلل نب لہس ےک یھب اچچ ےھت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم  ت
جض
م

اھبیئ افر دفونں اچچ وحہصی افر 

فملس ےن رفامای ڑبے اک ارتحاؾ ف ایخؽ رکف۔ اؿ  احرض وہےئ وت رضحت دبعارلنمح ےن ابت رکین ہایہ۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

دفونں ےن اہک ای روسؽ اہلل! مہ ےن دبعاہلل نب لہس وک رما وہا اپای۔ اؿ وک لتق رک ےک وہیدویں ےک اکی ونکںیئ ںیم ڈاؽ دای ایگ اھت۔ 

را وہید رپ امگؿ ےہ۔ آپ یلص اہلل رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت سک رپ امگؿ رکےت وہ؟ اوہنں ےن اہک امہ

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اچپس ںیمسق اھکےت وہ ہک وہید ےن اس وک الہک رک ڈاال۔ اوہنں ےن اہک مہ سک فہج ےس مسق اھکںیئ ںیم 

اچپس ںیمسق اھک رک مہ اس ابت رپ سج وک اینپ آھکن ےس ںیہن داھکی۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت وہیدی ربی وہ اجںیئ ےگ 

ےن اس وک ںیہن امرا۔ اوہنں ےن اہک مہ اؿ یک ومسقں رپ سک رطہقی ےس راضدنم وہں ےگ فہ وت رشمک ںیہ۔ رھپ رضحت روسؽ رکمی 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ اپس ےس دتی ادا رفامیئ۔

  :  رافی
ذ
 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، ییحی نب دیعس، ریشبنب ک ار، لہس نب اوب

 

مة

 

 ب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 رافویں ےک اس دحثی ےس قلعتم االتخػ

     1020    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ سٌیس، بظیر ب٩ ششار حارث ب٩ ٣شٜین، اب٩ ٗاس٥، ٣اٟک، یحٌي :  راوی

٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ  ثَىٔي ٣َأْٟک  أس٥ٔ َحسَّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا  ٍُ ٠َِیطٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔیٕن ِٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ا٢َ ا ٔ ب٩ِٔ َٗ ٩ًَِ بَُظیِر ٌٔیٕس   َس

ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ َسِض١ٕ اِْلَِنَؼارٔیَّ َو٣ُ  َّطُ أَِخبََرُظ أَ٪َّ  ت١َٔ َشَشإر أ٧َ ُ٘ َٓ ا فٔي َحَوائٔحٔض٤َٔا  َٗ َترَفَّ َٓ ٔلَي َخِیبََر  َجا إ وزٕ َخَ ٌُ َحیَِّؼَة ب٩َِ ٣َِش

ٔلَي َرُس  ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َسِض١ٕ إ َتَي صَُو َوأَُخوُظ حَُوشَِّؼُة َو أ َٓ ٔس٦َ ٣َُحیَِّؼُة  َ٘ َٓ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ َسِض١ٕ  ٠َِیطٔ َوَس ًَ ًَ َّي اهَّللُ  ٥ََّ٠ و٢ٔ اهَّللٔ َػل

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ٥َ ٤َٟٔکَا٧ٔطٔ ٩ِ٣ٔ أَخٔیطٔ  ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َٟٔیَتک٠ََّ ًَ ٥َ حَُوشَِّؼُة ََٓذَصَب  ََٓتک٠ََّ ِّرِ  ب َٛ ِّرِ  ب َٛ

َُٟض٥ِ َرُسو٢ُ اهَّللٔ ا٢َ  َ٘ َٓ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ َسِض١ٕ  ًَ وا َطأَِ٪  ََٓذََکُ ُٔوَ٪ َخ٤ِٔشیَن َی٤ٔی٨ّا َو٣َُحیَِّؼُة  ٥َ أََتِح٠ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َػل

َّي ٥ًََ بَُظیِْر أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل زَ َٓ ا٢َ یَِحٌَي  َٗ ا٢َ ٣َأْٟک  َٗ ات٥ُِٜٔ٠ٔ  َٗ وَ٪ َز٦َ َػاحٔب٥ُِٜٔ أَِو  ُّ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَزاُظ ٩ِ٣ٔ  َوَتِشَتٔح ًَ اهَّللُ 

ضُ  َٔ َٟ ٔ َخا ائٔيُّ ٨ًِٔٔسظ
ٌٔیُس ب٩ُِ ًُبَِیٕس اٟلَّ  ٥ِ َس

احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، ییحی نب دیعس، ریشب نب ک ار ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل نب لہس ااصنری افر رضحت ہصیحم 

لتق رک  نب دوعسد دفونں ربیخ ےک ےیل رفاہن وہےئ افر اےنپ اےنپ اکومں ےک فاےطس اگل وہےئ رضحت دبعاہلل نب لہس امرے افر

 ےئگ۔ رضحت ہصیحم افر اؿ ےک اھبیئ وحہصی افر دبعارلنمح نب لہس رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم 

ے

دیئ

احرض وہےئ۔ رضحت دبعارلنمح ےن وگتفگ رکان ہایہ ویکہکن فہ )یقیقح( اھبیئ ےھت رضحت دبعاہلل نب لہس ےک۔ رضحت روسؽ رکمی 

 ےن رفامای مت اےنپ ےس ڑبے اک ارتحاؾ رکف رھپ رضحت وحہصی افر رضحت ہصیحم ےن وگتفگ یک افر رضحت دبعاہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

نب لہس یک احتل ایبؿ یک۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اچپس ںیمسق اھکےت وہ افر مت اےنپ اصبح ای 

ؾ امکل ےن رفامای ہک رضحت ییحی ےن اہک رضحت ریشب نب ک ار ےن رفامای ہک رضحت اقلت ےک وخؿ ےک ہ قحت ولعمؾ وہ۔ رضحت اام

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ اپس ےس دتی ادا رفامیئ۔

 احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، ییحی نب دیعس، ریشب نب ک ار :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 رافویں ےک اس دحثی ےس قلعتم االتخػ



 

 

     1021    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ س٠امی٪، ابونٌی٥، سٌیس ب٩ ًبیس اٟلائي، بظیر ب٩ ششار :  راوی

٥ًََ أَ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ  ٔ ب٩ِٔ َشَشإر َز ٩ًَِ بَُظیِر ائٔيُّ 
ٌٔیُس ب٩ُِ ًُبَِیٕس اٟلَّ ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ ِی٥ٕ  ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ا٢َ َحسَّ َٗ ٪َّ َرُجَّل َ٪ 

ٔلَي َخیِ  وا إ ُ٘ ِو٣ٔطٔ ا٧َِل٠َ َٗ ا ٩ِ٣ٔ  َٟطُ َسِض١ُ ب٩ُِ أَبٔي َحِث٤ََة أَِخبََرُظ أَ٪َّ َنرَفّ ا٢ُ  َ٘ َوَجُسوا أََحَسص٥ُِ ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ شُ َٓ ُٗوا ٓٔیَضا  َترَفَّ َٓ بََر 

َٓا اتَّٔل  َٗ ٨َ٤ِٔ٠ًَا  َت٨َ٠ِاُظ َو َا  َٗ اُٟوا ٣َا  َٗ َت٠ُِت٥ِ َػاحٔب٨ََا  َٗ اُٟوا ٠َّٟٔٔذی٩َ َوَجُسوُظ ٨ًَِٔسص٥ُِ  َ٘ َٓ تٔیَّل  َّي اهَّللُ َٗ ٔلَي ٧َٔييِّ اهَّللٔ َػل وا إ ُ٘ ٧َِل٠َ

 َ اُٟوا یَا ٧ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ٠َِیطٔ َوَس ًَ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ تٔیَّل  َٗ َوَجِس٧َا أََحَس٧َا  َٓ ٔلَي َخِیبََر  ٨َا إ ِ٘ ٥ََّ٠ اِلُٜبَِر اِلُٜبَِر ٔييَّ اهَّللٔ ا٧َِل٠َ

ُٔوَ٪  َیِح٠ٔ َٓ ا٢َ  َٗ ٨َْة  ٨ََٟا بَیِّ اُٟوا ٣َا  َٗ َت١َ  َٗ ًَلَي ٩ِ٣َ  ٨َٔة  ِٟبَیِّ َُٟض٥ِ َتأِتُوَ٪ بٔا ا٢َ  َ٘ َظ َرُسو٢ُ  َٓ ٔ َوََکٔ َِٟیُضوز اُٟوا  َا ٧َزَِضي بٔأَی٤َِأ٪ ا َٗ َل٥ُِٜ 

٤ًَِزُو  ُض٥ِ  َٔ َٟ ٔة َخا َٗ َس َوَزاُظ ٣ٔائَّة ٩ِ٣ٔ إٔب١ٔٔ اٟؼَّ َٓ ٥َ أَِ٪ َیِبُل١َ َز٣ُطُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ِیٕب اهَّللٔ َػل ٌَ  ب٩ُِ ُط

 نب ک ار ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ااصنری ےن سج اک انؾ رضحت لہس نب ایب ادمح نب امیلسؿ، اوبمیعن، دیعس نب دیبع ااطلیئ، ریشب

ہمثح اھت اؿ ےس ایبؿ ای ہک اؿ یک وقؾ ےک یئک صخش ربیخ ںیم ےئگ فاہں رپ اگل اگل وہ ےئگ رھپ اؿ ںیم ےس اکی وک داھکی ہک فہ لتق رک 

سج ہگج فہ لتق رک دای ایگ ےہ ہک مت گووگں ےن امہرے اسیھت وک  دای ایگ ےہ۔ اوہنں ےن اہک اؿ گووگں ےس  و ہک فاہں رپ ر ےت ےھت ہک

لتق ای ےہ۔ اوہنں ےن اہک ہک مہ ےن اس وک ںیہن امرا افر ہن یہ مہ اس ےک اقلت ےس فافق ںیہ فہ گوگ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل 

رطػ ےئگ ےھت مہ ےن فاہں رپ اےنپ ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ افر رعض ای اے اہلل ےک یبن! مہ گوگ ربیخ یک 

فملس  اسیھت وک اپای ای لتق رک دای ایگ۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ڑبایئ اک ایخؽ رکف۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےن رفامای مت وگاہ ال  ےتک وہ ہک سک ےن مت وک لتق ای؟ اوہنں ےن اہک امہرے اپس وگاہ ںیہن ںیہ۔ آپ 

فہ وت فلخ رک ں ےگ۔ اوہنں ےن اہک ہک مہ وہید یک مسق رپ راضدنم ہن وہں ےگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ربا وسحمس وہا ہک وخؿ 

 اس اک اضعئ وہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دصہق ےک افٹن ںیم ےس اکی وس افٹن دتی ےک ادا رفامےئ۔

 ادمح نب امیلسؿ، اوبمیعن، دیعس نب دیبع ااطلیئ، ریشب نب ک ار :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 رافویں ےک اس دحثی ےس قلعتم االتخػ

     1022    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٤ٌ٣ز، روح ب٩ ًبازة، ًبیساهَّلل ب٩ ا اخ٨ص، ٤ًزو ب٩ طٌیب، حرضت ًبساهَّلل ب٩ ٤ًزو ب٩ ًاؾ :  راوی



 

 

ث٨ََا ًُبَِیُس اهَّللٔ ب٩ُِ اِْلَِخ٨َٔص  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َرِوُح ب٩ُِ ًَُباَزَة  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ٤َز ٌِ ُس ب٩ُِ ٣َ ٤ًَِزٔو بِ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ ٩ًَِ  ِیٕب  ٌَ ٩ٔ ُط

َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ًَلَي أَبَِوأب َخِیبََر  تٔیَّل  َٗ َز أَِػَبَح  َِ ظٔ أَ٪َّ اب٩َِ ٣َُحیَِّؼَة اِْلَِػ ٥َ أ٥َِٔٗ َطاصَٔسی٩ِٔ ٩ًَِ َجسِّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

ا٢َ یَ  َٗ تٔطٔ  َِٟی٥ُِٜ بٔز٣َُّ ٔ ُط إ ٌِ َٓ َت٠َطُ أَِز َٗ ا٢َ ًَلَي ٩ِ٣َ  َٗ ًَلَي أَبَِوابٔض٥ِٔ  تٔیَّل  َٗ ٤ََّا أَِػَبَح  ا َرُسو٢َ اهَّللٔ َو٩ِ٣ٔ أَی٩َِ أُٔػیُب َطاصَٔسی٩ِٔ َوإ٧ٔ

 َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ  ٥ُ٠ًَِ ًَلَي ٣َا  َا أَ  ُٕ َٕ أَِح٠ٔ ِی َٛ ا٢َ َیا َرُسو٢َ اهَّللٔ َو َٗ َشا٣َّة  َٗ ُٕ َخ٤ِٔشیَن  َتِح٠ٔ ٠ًََِیطٔ َو َٓ َس٥ََّ٠ ي اهَّللُ 

َش٥َ َر  َ٘ َٓ َِٟیُضوزُ  ُُٔض٥ِ َوص٥ُِ ا َٕ َنِشَتِح٠ٔ ِی َٛ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  َ٘ َٓ َشا٣َّة  َٗ ُٕ ٨ِ٣ُٔض٥ِ َخ٤ِٔشیَن  ٨َِشَتِح٠ٔ ٠َِیطٔ َٓ ًَ َّي اهَّللُ  ُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

َٔٔضا ًَا٧َُض٥ِ ب٨ِٔٔؼ ٠َِیض٥ِٔ َوأَ ًَ  َوَس٥ََّ٠ زَٔیَتطُ 

 اہلل نب االسنخ، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ہصیحم دمحم نب رمعم، رفح نب ابعدة، دیبع

ہک سج اک وھچاٹ اھبیئ لتق رک دای ایگ اھت ربیخ ےک درفازہ رپ ک بت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مت دف وگاہ اقمئ رکف اس صخش رپ 

 دفں اگ۔ اس ےن اہک ای روسؽ اہلل! ںیم دف وگاہ سک ہگج ےس الؤں اگ؟ فہ وت لتق وہ اکچ ےہ افر ےن لتق ای عم اس یک ریس ےک اس وک مت وک

اؿ ےک درفازہ رپ لتق وہا ےہ۔ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ااھچ وت اسقتم یک اچپس مسق اھکؤ ےگ۔ اس ےن رعض ای 

مسق اھکؤں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت فہ گوگ اسقتم  سج ابت ےس ںیم فافق ںیہن وہں ںیم اس رپ سک رطح ےس

یک اچپس مسق اھکںیئ ےگ۔ اس ےن اہک ای روسؽ اہلل! مہ اؿ ےس سک رطہقی ےس مسق ںیل فہ گوگ وت وہیدی ںیہ )ینعی رشمک افر اکرف 

یک دتی وہیدویں رپ میسقت یک افر آدیھ دتی اےنپ ںیہ اؿ اک ای اابتعر ےہ؟( آرخ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس 

 اپس ےس ادا رک ےک اؿ یک ادماد یک۔

 دمحم نب رمعم، رفح نب ابعدة، دیبعاہلل نب االسنخ، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اصقص ےس قلعتم ااحدثی

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 اصقص ےس قلعتم ااحدثی

     1023    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 برش ب٩ خاٟس، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، س٠امی٪، ًبساهَّلل ب٩ ٣زة، ٣ُسوٚ، ًبساهَّلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی

٩ًَِ ٣َُِسُ  أَِخبََر٧َا برِٔشُ ب٩ُِ َخأٟسٕ  ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٣ُزََّة    ُ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٪َ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط رَفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٕٚ و



 

 

 ٔ ا٢َ  َا َیٔح١ُّ َز٦ُ ا٣ِزٕٔئ ٣ُِش٥ٕٔ٠ إ ٔاَّ ب َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ِبٔس اهَّللٔ  ًَ ِٔٔص ٩ًَِ  ُِٔص بٔا٨َّٟ إِٔحَسی ثَََلٕث ا٨َّٟ

 ُٚ ارٔ َٔ ٤ُ ِٟ ارُٔ  زٔی٨َُط ا یُِّب اٟزَّانٔي َواٟتَّ  َواٟثَّ

رشب نب اخدل، دمحم نب رفعج، ہبعش، امیلسؿ، دبعاہلل نب رمة، رسمفؼ، دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص 

 اک لتق رکان درتس ںیہن ےہ العفہ نیت وصروتں ںیم اکی اجؿ ےک وعض اجؿ )ینعی اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای املسمؿ آدیم

یسک وک اجؿ وب ھ رک لتق رکے وت اس ےک اصقص ںیم فہ صخش لتق رک دای اجےئ( دفرسے ارگ اس اک اکنح وہ اکچ افر رھپ زان اک اراکتب 

 االسؾ ےس فہ صخش رحنمػ وہ اجےئ )وت اس ےک رکے )وت اس وک رھتپفں ےس الہک رک دای اجےئ( رسیتے ارگ اےنپ دنی ینعی

 ااکشالت دفر رکےن یک وکشش رک ں ےگ( ارگ فہ االسؾ رھپ وبقؽ رک ںیل وت رتہب ےہ فرہن اس وک الہک رک دای اجےئ اگ۔

 رشب نب اخدل، دمحم نب رفعج، ہبعش، امیلسؿ، دبعاہلل نب رمة، رسمفؼ، دبعاہلل نب دوعسد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 اصقص ےس قلعتم ااحدثی

     1024    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ اٌَٟلء و اح٤س ب٩ رحب، ابو٣ٌاویہ، ا ا٤ًع، ابوػاٟح، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ اِْلَ أَِخ  اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ا َا َحسَّ َٗ ُى ْٔلَِح٤ََس  ِٔ ٕب َوا٠َّٟ ََلٔئ َوأَِح٤َُس ب٩ُِ رَحِ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ٩ًَِ أَبٔي بََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔي َػأٟٕح  ٤ًَِٔع 

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ِضٔس َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ًَ ًَلَي  ُٗت١َٔ َرُج١ْ  ا٢َ  َٗ ُط  صَُزیَِزَة  ٌَ َٓ َس َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٔلَي ا٨َّٟٔييِّ َػل ات١ُٔ إ َ٘ ِٟ ٍَ ا ٔ ٓ ََفُ

ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َ٘ َٓ ِت٠َُط  َٗ ات١ُٔ َیا َرُسو٢َ اهَّللٔ  َا َواهَّللٔ ٣َا أََرِزُت  َ٘ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ ُتو٢ٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٔلَي َولٔيِّ ا ِٟ  إ ٥َ َٟٔولٔيِّ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ُتو٢ٔ َػل ِ٘ ٤َ

 َٓ ٕة  ٌَ ا ب٨ِٔٔش ّٓ ا٢َ َولَاَ٪ ٣َُِٜتو َٗ َّي َسبٔی٠َطُ  ََٓدل َت٠َِتطُ َزَخ٠َِ  ا٨َّٟاَر  َٗ ا ث٥َُّ  ّٗ ٔ َّطُ إِٔ٪ لَاَ٪ َػاز َ ذَا أ٣ََا إ٧ٔ َُٓشَّمِّ َتطُ  ٌَ َد َیُحزُّ نِٔش ََخَ

ةٔ  ٌَ  ا٨ِِّٟش

 رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن دفر وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم نب االعلء ف ادمح نب رحب، اوباعمفہی، االشمع، اوباصحل، اوبرہریہ ےس

فملس ںیم اکی صخش اک لتق ای وت اس اقلت وک ڑکپ رک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم احرض ای ایگ۔ 

س وک لتق رک د ں( اقلت ےن رعض ای ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس صخش وک وتقمؽ ےک فرہث ےک وحاےل رک دای ) ا ہک فرہث ا

روسؽ اہلل! ںیم ےن اس صخش وک لتق رکےن یک تین ےس اس وک ںیہن امرا اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وتقمؽ ےک فراثء وک 

۔ فہ اس فتق اکی ریس ںیم دوھکی۔ ارگ فہ اچس ےہ رھپ وت اس وک لتق رک دے اگ وت فہ دفزخ ںیم اجےئ اگ۔ اس وک انچہچن اس ےن وھچڑ دای



 

 

 دنباھ وہا اھت فہ اینپ ریس اتچنیھک وہا الچ۔ ایس دؿ ےس اس وک ریس فاال اہک اجےن اگل۔

 دمحم نب االعلء ف ادمح نب رحب، اوباعمفہی، االشمع، اوباصحل، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 اصقص ےس قلعتم ااحدثی

     1025    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، اسحٙ، ًوٖ ا ارعابي، ٤٘٠ًة ب٩ وائ١ حرضمي :  راوی

 َٗ ٌٔی١َ ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  ُس ب٩ُِ إِٔس٤َ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ مٔيِّ  َِٟحرِضَ ٤ََة ب٩ِٔ َوائ١ٕٔ ا َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ابٔيِّ  ٖٕ اِْلرَِعَ ِو ًَ  ٩ًَِ  ُٙ ث٨ََا إِٔسَح
ا٢َ َحسَّ

ُتو ِ٘ ٤َِٟ ٥َ َجاَئ بٔطٔ َولٔيُّ ا
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٔلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َت١َ إ َٗ َّٟٔذی  ات١ٔٔ ا َ٘ ِٟ ا٢َ ٔجیَئ بٔا َٟطُ َرُسوَٗ ا٢َ  َ٘ َٓ َّي اهَّللُ ٢ٔ  ٢ُ اهَّللٔ َػل

 َٗ ُٔو  ٌِ ا٢َ أََت َٗ ًَاُظ  ا َذَصَب َز َّ٤٠َ َٓ ا٢َ اذَِصِب  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ُت١ُ  ِ٘ ا٢َ أََت َٗ ا٢َ  َا  َٗ ُٔو  ٌِ ٥َ أََت ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ا٢َ ًَ َٗ َیَة  ا٢َ أََتأُِخُذ اٟسِّ َٗ ا٢َ  َا 

ا َذَصَب  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ اذَِصِب  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ُت١ُ  ِ٘ ا٢َ أََت َٗ ٨ًَِطُ  َا  ا  َٔ ٌَ َٓ َُّط َیبُوُئ بٔإٔث٤َِٔک َوإٔث٥ِٔ َػاحٔبَٔک  إ٧ٔ َٓ ٨ُِط  ًَ ِوَت  َٔ ًَ ََّک إِٔ٪  ا٢َ أ٣ََا إ٧ٔ َٗ

َتطُ  ٌَ أَیُِتطُ َیُحزُّ نِٔش ا٢َ ََفَ َٗ أَِرَس٠َُط  َٓ 

 نب فالئ رضحیم ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ فا

 

مة
علق
دل ےس ہک  فہ اقلت دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ، ااحسؼ ، وعػ االرعایب، 

ہک سج ےن لتق ای اھت اس وک وتقمؽ اک فارث رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم ےل رک احرض وہا۔ آپ یلص 

ؾ اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ای مت اس وک اعمػ رکےت وہ؟ اس ےن اہک ںیہن۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اس اک ااقت

گوےگ؟ اس ےن اہک   اہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اجؤ لتق رکف۔ سج فتق فہ لچ دای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےن رفامای ارگ مت اس وک اعمػ رک دف ےگ وت فہ اہمترا انگہ ٹیمس ےل اگ افر اہمترے اسیھت اک انگہ ) و ہک لتق وہایگ ےہ( اس اک انگہ ٹیمس

  اس وک انچہچن اس ےن اعمػ رک دای افر وھچڑ دای رھپ فہ صخش اینپ ریس اتچنیھک وہا لچ دای۔ےل اگ

 نب فالئ رضحیم :  رافی

 

مة
علق
 دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ، اقحس، وعػ االرعایب، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہمقلع نب فالئ یک رفاتی ںیم رافویں اک االتخػرضحت 

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب



 

 

 رضحت ہمقلع نب فالئ یک رفاتی ںیم رافویں اک االتخػ

     1026    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہ ب٩ وائ٣١ح٤س ب٩ بظار، یحٌي ب٩ سٌیس، ًوٖ ب٩ ابوج٤ی٠ة، ح٤زة، ابو٤ًز ًائذی، ٤٘٠ً :  راوی

ثَىٔي حَ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٖٔ ب٩ِٔ أَبٔي َج٤ٔی٠ََة  ِو ًَ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ َس َٗا٢َ َحسَّ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ ا٢َ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ائٔٔذیُّ  ٌَ ِٟ ٤ِزَةُ أَبُو ٤ًََُز ا

ا٢َ َطضِٔسُت َرُسو٢َ اهَّللٔ َػ  َٗ ٩ًَِ َوائ١ٕٔ  ٤َُة ب٩ُِ َوائ١ٕٔ  َ٘ ٠ِ ًَ ث٨ََا  وزُُظ َولٔيُّ َحسَّ
ُ٘ ات١ٔٔ َش َ٘ ِٟ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ حٔیَن ٔجیَئ بٔا ًَ َّي اهَّللُ  ل

ا٢َ  َا  َٗ ُٔو  ٌِ ُتو٢ٔ أََت ِ٘ ٤َِٟ ٥َ َٟٔولٔيِّ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ٕة  ٌَ ُتو٢ٔ فٔي نِٔش ِ٘ ٤َ ِٟ ا٢َ ا َٗ ا٢َ  َا  َٗ یََة  ا٢َ أََتأُِخُذ اٟسِّ َٗ  

ُت٠ُ  ِ٘ َت ا٢َ َٓ َٗ ا٢َ  َا  َٗ ُٔو  ٌِ ُط أََت َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ًَاُظ  َّي ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔٔسظٔ َز َول َٓ ا َذَصَب بٔطٔ  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ اذَِصِب بٔطٔ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ا٢َ  َا  ُط  َٗ َیَة  أََتأُِخُذ اٟسِّ

٠َِیطٔ  ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ا٢َ اذَِصِب بٔطٔ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ُت٠ُُط  ِ٘ َت َٓ ا٢َ  ٨ُِط یَبُوُئ َٗ ًَ ِوَت  َٔ ًَ ََّک إِٔ٪  ٥َ ٨ًَِٔس َذَٟٔک أ٣ََا إ٧ٔ َوَس٠َّ

َتطُ  ٌَ أ٧ََا َرأَیُِتطُ َیُحزُّ نِٔش َٓ طُ  َٛ ٨ُِط َوَتَز ًَ ا  َٔ ٌَ َٓ  بٔإٔث٤ِٔطٔ َوإٔث٥ِٔ َػاحٔبَٔک 

، زمحة، اوبرمع اعذئی، ہمقلع نب فالئ ےس رفاتی ےہ ہک ا

 

ئلة ت
 م
د
وہنں ےن رضحت فالئ نب رجح دمحم نب اشبر، ییحی نب دیعس، وعػ نب اوب

ےس ہک  اوہنں ےن ایبؿ ای ہک ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم اھت سج فتق وتقمؽ اک فارث اقلت وک 

 رےہ ڑکپ رک اتچنیھک وہا الای اکی ریس ےس ابدنھ رک۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فارث ےس رفامای ای مت اعمػ رک

وہ؟ اس ےن اہک ںیہن۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اس یک دتی ےل رےہ وہ؟ اس ےن اہک ںیہن۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس ےن رفامای مت لتق رکےت وہ؟ اس ےن اہک   اہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ااھچ ےل اج اس وک۔ سج فتق فہ اس وک 

پ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک البای افر رفامای ای مت اعمػ رکےت وہ؟ اس ےن رعض ای   اہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع ےل الچ وت آ

فآہل فملس ےن رفامای ںیہن۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت لتق رکےت وہ۔ اس ےن اہک   اہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 وہ۔ اس ےن اہک   اہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریخ مت اس وک ےل اجؤ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع ےن رفامای مت لتق رکےت

فآہل فملس ےن رفامای ارگ مت اس وک اعمػ رکف ےگ وت فہ اانپ انگہ افر اےنپ اسیھت )ینعی وتقمؽ اک انگہ( یھب ےل ےل اگ۔ اس ےن اس وک 

 ےن داھکی ہک فہ ینعی اقلت اینپ ریس چنیھک راہ اھت۔اعمػ رک دای افر وھچڑ دای۔ ںیم 

، زمحة، اوبرمع اعذئی، ہمقلع نب فالئ :  رافی

 

ئلة ت
 م
د
 دمحم نب اشبر، ییحی نب دیعس، وعػ نب اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

  نب فالئ یک رفاتی ںیم رافویں اک االتخػرضحت ہمقلع



 

 

     1027    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ ساب٘ہ حسیث ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

 ٩ًَِ َحَبٔليُّ 
ِٟ ٍُ ب٩ُِ ٣َرَطٕ ا ث٨ََا َجا٣ٔ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا یَِحٌَي  ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٤ََة ب٩ِٔ َوائ١ٕٔ  َ٘ ٠ِ ًَ

ا٢َ یَِحٌَي َوصَُو أَِحَش٩ُ ٨ِ٣ٔطُ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ  َّي اهَّللُ   ا٨َّٟٔييِّ َػل

 رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔

 رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 رضحت ہمقلع نب فالئ یک رفاتی ںیم رافویں اک االتخػ

     1028    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ٨٣ؼور، حٔؽ ب٩ ٤ًز، جا٣ٍ ب٩ ٣رط، ٤٘٠ًہ ب٩ وائ١ :  راوی

٤ِزُو بِ  ًَ ٤ََة ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٍُ ب٩ُِ ٣َرَطٕ  ث٨ََا َجا٣ٔ ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحِوضٔيُّ  ُِٔؽ ب٩ُِ ٤ًََُز َوصَُو ا ث٨ََا َح ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ ٩ُ ٨ِ٣َُؼوٕر   َوائ١ٕٔ 

٥َ َجاَئ َرُج١ْ فٔي ٨ًُُ٘ٔطٔ نٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  أًّسا ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َٗ   ُ٨ِ ُٛ ا٢َ  َٗ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ إٔ٪َّ َصَذا أَبٔیطٔ  َ٘ َٓ ْة  ٌَ ِش

ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػ  َ٘ َٓ َت٠َُط  َ٘ َٓ َب بٔطٔ َرأَِض َػاحٔبٔطٔ  َٓرَضَ اَر  َ٘ ٨ِٔ٤ِٟ ٍَ ا َٓ ا٧َٔضا ََفَ ٨ًَُِط َوأَِٔي لَا٧َا فٔي ُجٓبٕ َیِحرٔفَ  ُٕ ًِ ٥َ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ل

ا٢َ یَا ٧َٔييَّ اهَّللٔ إٔ٪َّ  َٗ أَبَي َو َٓ  ًَ  ُٕ ًِ ا٢َ ا َ٘ َٓ َت٠َطُ  َ٘ َٓ َب بٔطٔ َرأَِض َػاحٔبٔطٔ  َٓرَضَ اَر  َ٘ ٨ِٔ٤ِٟ ٍَ ا َٓ ا٧َٔضا ََفَ ٨ُِط صََذا َوأَِٔي لَا٧َا فٔي ُجٓبٕ َیِحرٔفَ

اَر  َ٘ ٨ِٔ٤ِٟ ٍَ ا َٓ ا٧َٔضا ََفَ ا٢َ َیا َرُسو٢َ اهَّللٔ إٔ٪َّ َصَذا َوأَِٔي لَا٧َا فٔي ُجٓبٕ َیِحرٔفَ َ٘ َٓ ا٦َ  َٗ أَبَي ث٥َُّ  َت٠َطُ َٓ َ٘ َٓ َب َرأَِض َػاحٔبٔطٔ  َٓرَضَ ا٢َ  َٗ أَُراُظ 

٨َاَزی٨َِاُظ أ٣ََا  َٓ َّي َجاَوَز  َد بٔطٔ َحً َََٓخَ ٨َِ  ٣ِٔث٠َُط  ُٛ َت٠َِتطُ  َٗ ا٢َ اذَِصِب إِٔ٪  َٗ بَي 
َ أ َٓ ٨ِطُ  ًَ  ُٕ ًِ ا٢َ ا َ٘ و٢ُ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َٓ ُ٘ ٍُ ٣َا َش َتِش٤َ

 ٍَ َج ٥َ ََفَ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٠َِی٨َاَػل ًَ َّي َخفَٔي  َتطُ َحً ٌَ َد یَحُزُّ نِٔش َََٓخَ  ُٕ ًِ ٥ِ أَ ٌَ ا٢َ َن َٗ ٨ُِ  ٣ِٔث٠َُط 

ُٛ َت٠ُِتطُ  َٗ ا٢َ إِٔ٪  َ٘ َٓ 

رمعف نب وصنمر، صفح نب رمع، اجعم نب رطم، ہمقلع نب فالئ ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ فادل ےس رفاتی یک اوہنں ےن اہک 

 فآہل فملس یک دختم ںیم اھٹیب اھت ہک اس دفراؿ اکی صخش احرض وہا اس یک رگدؿ ںیم ریس ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

ڑپی وہیئ یھت )اس وک اکی دفرسا صخش ےل رک احرض وہا( اس ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! ہی آدیم افر ریما اھبیئ دفونں ونکاں وھکد 

رپ امری فہ رم ایگ۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رےہ ےھت اس دفراؿ اس ےن دکاؽ ااھٹیئ افر ریمے اھبیئ ےک رس 

د رفامای وت اس وک اعمػ رک دے۔ اس ےن ااکنر رک دای افر اہک ای روسؽ اہلل! ہی صخش افر ریما اھبیئ دفونں اکی ونک ں ںیم ےھت فہ ونکاں وھک



 

 

دی فہ رم ایگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامای مت اس وک رےہ ےھت ہک اس دفراؿ اس ےن دکاؽ ااھٹیئ افر ریمے اھبیئ ےک رس رپ امر 

 اعمػ رک دف۔ اس صخش ےن ااکنر رک دای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ااھچ مت ارگ اس وک لتق رک دف ےگ وت مت یھب ایس ےسیج وہ

( لتق ای اھت مت یھب اس وک لتق رکف ےگ۔ اس ےک اجؤ ےگ ینعی مت وک وثاب ابلکل ںیہن ےلم اگ۔ ہکلب سج رطہقی ےس اس صخش ےن )انقح

 ربارب وہ اجؤ ےگ۔ انچہچن فہ صخش اس وک ےل ایگ سج فتق دفر لکن ایگ وت مہ ےن آفاز دی ہک ای مت ںیہن ۔ےتن  و روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

س وک لتق رکف ےگ وت اس ےک ربارب وہ اجؤ ےگ۔ فآہل فملس رفامےت ںیہ۔ اوہنں ےن اہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےہ ارگ مت ا

اوہنں ےن اہک   اہں ںیم اس وک اعمػ رک داتی وہں رھپ فہ اقلت اینپ ریس اتچنیھک وہا الکن۔ اہیں کت فہ مہ گووگں یک اگنہ ےس اغبئ 

 وہایگ۔

 رمعف نب وصنمر، صفح نب رمع، اجعم نب رطم، ہمقلع نب فالئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 رضحت ہمقلع نب فالئ یک رفاتی ںیم رافویں اک االتخػ

     1029    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ئ١اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس، حات٥، س٤ا ، ٤٘٠ًہ ب٩ وا :  راوی

٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ ٩ًَِ ٔس٤َإ  َذََکَ أَ٪َّ  ث٨ََا َحات٥ْٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ٩ًَِ أَبٔیطٔ  أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ ب٩َِ َوائ١ٕٔ أَِخبََرُظ 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔذِ َجاَئ  َّي اهَّللُ  أًّسا ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َٗ َُّط لَاَ٪  َت١َ َصَذا أَِٔي  أ٧َ َٗ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  َ٘ َٓ ٕة  ٌَ وزُ آَخَ ب٨ِٔٔش ُ٘ َرُج١ْ َش

ِٖ أَ  ٔ تَر ٌِ ٥َِٟ َش ِو  َٟ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  َٗ َت٠َِتُط  َٗ ٥َ أَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ُط َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٟ ا٢َ  َ٘ َت٠ُِتطُ َٓ َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ٨ََة  ِٟبَیِّ ٠ًََِیطٔ ا   ُ٤ِ َٗ 

 ًَ أِٔض  َٔ ِٟ بُِ  بٔا َٓرَضَ َبىٔي  ـَ أَُِ َٓ ََٓشبَّىٔي  ٨ُِ  أ٧ََا َوصَُو ٧َِحَتٔلُب ٩ِ٣ٔ َطَحَزةٕ  ُٛ ا٢َ  َٗ َت٠َِتطُ  َٗ  َٕ ِی َٛ ا٢َ  َٟطُ َرُسو٢ُ َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ٧ٔطٔ  لَي َِقِ

ا٢َ یَ  َٗ ٔشَک  ِٔ ٩ًَِ َن یطٔ  زِّ َْ ََٟک ٩ِ٣ٔ ٣َا٢ٕ تُ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َص١ِ  ًَ َّي اهَّللُ  َُٟط اهَّللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ َٓأِٔسي َوَٛٔشائٔي  ا َرُسو٢َ اهَّللٔ ٣َالٔي إ ٔاَّ 

ِومٔي ٩ِ٣ٔ َذاَ   َٗ ًَلَي  ا٢َ أ٧ََا أَصَِوُ٪  َٗ ِو٣ََک َشِظتَرُو٧ََک  َٗ ٥َ أَتَُزی  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٔلَي اٟزَُّج١ٔ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٔة إ ٌَ مَي بٔا٨ِِّٟش  ََفَ

ا٢َ زُو٧ََک َػاحَٔبَک  َ٘ وا اٟزَُّج١َ َٓ ُٛ أَِزَر َٓ َُٓضَو ٣ِٔث٠ُُط  َت٠َُط  َٗ ٥َ إِٔ٪  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ َّي  ا َول َّ٤٠َ اُٟوا َوی٠ََِک َٓ َ٘ َٓ

ٔلَي َرُسو ٍَ إ َج ُضَو ٣ِٔث٠ُُط ََفَ َٓ َت٠َُط  َٗ ا٢َ إِٔ٪  َٗ  ٥َ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َیا َرُسو٢َ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٢ٔ اهَّللٔ َػل

ا٢َ ٣َا تُزٔیُس أَِ٪ یَ  َ٘ َٓ ُضَو ٣ِٔث٠ُُط َوَص١ِ أََخِذتُُط إ ٔاَّ بٔأ٣َِزَٔ   َٓ َت٠َُط  َٗ ٠َُِٗ  إِٔ٪  ََّک  ثُِ  أ٧َ ا٢َ بَلَي اهَّللٔ حُسِّ َٗ بُوَئ بٔإٔث٤َِٔک َوإٔث٥ِٔ َػاحٔبَٔک 

إِٔ٪ َذاَ   َٓ ا٢َ  َذَٟٔک  َٗ َٛ ا٢َ َذَٟٔک  َٗ 



 

 

اامسلیع نب دوعسد، اخدل، احمت، امسک، ہمقلع نب فالئ ےس رفاتی ےہ ہک فہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےھٹیب 

آہل فملس وہےئ ےھت اس دفراؿ اکی صخش آای۔ اکی دفرسے صخش وک اتچنیھک وہا ریس ڑکپ رک اوہنں ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

اس ےن ریمے اھبیئ وک امر ڈاال ےہ۔ اس رپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس درایتف ای ہک ای مت ےن اس وک 

 لتق ای ےہ؟ اوہنں ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارگ ہی ارقار ہن رک ا وت ںیم وگاہ ال ا۔ اس دفراؿ اس ےن اہک ںیم ےن

ای ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سک رطہقی ےس امرا افر لتق ای ےہ۔ اس ےن اہک ںیم افر اس اک اھبیئ دفونں ڑکلایں  لتق

ااٹھک رک رےہ ےھت اکی درتخ ےک ےچین اس دفراؿ اس ےن ھجم وک اگیل دی ھجم وک ہصغ آای ںیم ےن اہلکڑی اس ےک رس رپ امری )فہ رم 

وسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اہمترے اپس امؽ ےہ  و ہک مت اینپ اجؿ ےک وعض ادا رکے۔ ایگ( اس رپ رضحت ر

اس ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس وت ھچک ںیہن ےہ العفہ اس لبمک افر اہلکڑی ےک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ری وقؾ ھجت وک رخدی رک ےل یگ۔ )ینعی دتی ادا رکے( فہ ےنہک اگل ںیم اینپ وقؾ ےک زندکی زایدہ فملس ےن رفامای وت اتھجمس ےہ ہک اہمت

ذلیل افر روسا وہں دفتل ےس )ینعی ریمی اجؿ یک اؿ وک اس دقر رپفاہ ںیہن ےہ ہک امؽ ادا رک ں( ہی نس رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 دی( افر رفامای مت اس وک ےل اج ینعی  و اہمترا دؽ ہاےہ فہ رکف۔ سج فملس ےن ریس اس صخش یک اجبن )ینعی فارث یک اجبن کنیھپ

رک فتق فہ صخش تشپ رک ےک رفاہن وہا آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ مت اس وک لتق رک دف ےگ وت ہی یھب ایس اسیج وہاگ گوگ اج 

 فآہل فملس رفامےت ںیہ ارگ مت اس وک لتق رک دف ےگ وت اہمترا ااجنؾ اس ےس ےلم افر اہک ریتی رخایب وہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

ایس صخش اسیج وہاگ فہ صخش فاسپ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم رھپ احرض وہا افر رعض رکےن اگل ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 رفامےت ںیہ ہک ارگ ںیم اس وک لتق رک دفں وت ایس اسیج وہں فآہل فملس گووگں ےن ھجم وک اس رطہقی ےس اہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 اگ افر ںیم وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یہ ےک مکح ےس اس وک ےل رک ایگ وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ہا ےت وہ ہک

سک فہج ےس ںیہن ہااتہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  فہ اہمترا افر اہمترے اسیھت )ینعی وتقمؽ اک( انگہ عمج رک ےل اگ۔ اس ےن اہک

 (رفامای یہی ابت وہیگ۔ اس ےن اہک رھپ ایس رطح ےس حیحص ےہ )ںیم اس وک وھچڑ ا وہں

 اامسلیع نب دوعسد، اخدل، احمت، امسک، ہمقلع نب فالئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 رضحت ہمقلع نب فالئ یک رفاتی ںیم رافویں اک االتخػ

     1030    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس، حات٥، س٤ا ، ٤٘٠ًہ ب٩ وائ١ :  راوی



 

 

ا٢َ  َٗ یَّا ب٩ُِ َیِحٌَي  ٕب أَ٪َّ أَِخبََر٧َا َزََکٔ ٩ًَِ ٔس٤َأ  ب٩ِٔ رَحِ ث٨ََا أَبُو یُو٧َُص  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ اذٕ  ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٣ُ  َحسَّ

٠ًََِیطٔ  َّي اهَّللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل أًْس ٣َ َ٘ َٟ ِّي  ٔن ا٢َ إ َٗ ثَُط  ثَطُ أَ٪َّ أَبَاُظ َحسَّ ٤ََة ب٩َِ َوائ١ٕٔ َحسَّ َ٘ ٠ِ وزُ آَخَ َوَس  ًَ ُ٘ ٥َ إٔذِ َجاَئ َرُج١ْ َش
َّ٠

 ٧َِحَوظُ 

اامسلیع نب دوعسد، اخدل، احمت، امسک، ہمقلع نب فالئ ےس رفاتی ےہ ہک فہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےھٹیب 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وہےئ ےھت اس دفراؿ اکی صخش آای۔ اکی دفرسے صخش وک اتچنیھک وہا ریس ڑکپ رک اوہنں ےن اہک ای روس

اس ےن ریمے اھبیئ وک امر ڈاال ےہ۔ اس رپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس درایتف ای ہک ای مت ےن اس وک 

اؿ اس ےن اہک ںیم ےن لتق ای ےہ؟ اوہنں ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارگ ہی ارقار ہن رک ا وت ںیم وگاہ ال ا۔ اس دفر

لتق ای ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سک رطہقی ےس امرا افر لتق ای ےہ۔ اس ےن اہک ںیم افر اس اک اھبیئ دفونں ڑکلایں 

فہ رم ایٹھک رک رےہ ےھت اکی درتخ ےک ےچین اس دفراؿ اس ےن ھجم وک اگیل دی ھجم وک ہصغ آای ںیم ےن اہلکڑی اس ےک رس رپ امری )

ایگ( اس رپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اہمترے اپس امؽ ےہ  و ہک مت اینپ اجؿ ےک وعض ادا رکے۔ 

اس ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس وت ھچک ںیہن ےہ العفہ اس لبمک افر اہلکڑی ےک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

امای وت اتھجمس ےہ ہک اہمتری وقؾ ھجت وک رخدی رک ےل یگ۔ )ینعی دتی ادا رکے( فہ ےنہک اگل ںیم اینپ وقؾ ےک زندکی زایدہ فملس ےن رف

ذلیل افر روسا وہں دفتل ےس )ینعی ریمی اجؿ یک اؿ وک اس دقر رپفاہ ںیہن ےہ ہک امؽ ادا رک ں( ہی نس رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

بن )ینعی فارث یک اجبن کنیھپ دی( افر رفامای مت اس وک ےل اج ینعی  و اہمترا دؽ ہاےہ فہ رکف۔ سج فملس ےن ریس اس صخش یک اج

رک فتق فہ صخش تشپ رک ےک رفاہن وہا آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ مت اس وک لتق رک دف ےگ وت ہی یھب ایس اسیج وہاگ گوگ اج 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ںیہ ارگ مت اس وک لتق رک دف ےگ وت اہمترا ااجنؾ  اس ےس ےلم افر اہک ریتی رخایب وہ رضحت

ایس صخش اسیج وہاگ فہ صخش فاسپ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم رھپ احرض وہا افر رعض رکےن اگل ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

پ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ںیہ ہک ارگ ںیم اس وک لتق رک دفں وت ایس اسیج وہں فآہل فملس گووگں ےن ھجم وک اس رطہقی ےس اہک آ

 اگ افر ںیم وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یہ ےک مکح ےس اس وک ےل رک ایگ وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ہا ےت وہ ہک

عمج رک ےل اگ۔ اس ےن اہک سک فہج ےس ںیہن ہااتہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فہ اہمترا افر اہمترے اسیھت )ینعی وتقمؽ اک( انگہ 

 (رفامای یہی ابت وہیگ۔ اس ےن اہک رھپ ایس رطح ےس حیحص ےہ )ںیم اس وک وھچڑ ا وہں

 اامسلیع نب دوعسد، اخدل، احمت، امسک، ہمقلع نب فالئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 رضحت ہمقلع نب فالئ یک رفاتی ںیم رافویں اک االتخػ

     1031    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٤ٌ٣ز، یحٌي ب٩ ح٤از، ابوًوا٧ة، اس٤اًی١ ب٩ سا٥ٟ، ٤٘٠ًہ ب٩ وائ١ :  راوی

ٌٔی١َ ب٩ِٔ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ إِٔس٤َ ًََوا٧ََة  ٩ًَِ أَبٔي  ازٕ  ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ٤َز ٌِ ُس ب٩ُِ ٣َ ٤ََة ب٩ِٔ َوائ١ٕٔ أَ٪َّ أَبَاُظ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ

تَ  َٗ ِس  َٗ ُتَٔي بَٔزُج١ٕ  ٥َ أ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ثَُض٥ِ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل َّي اهَّللُ َحسَّ ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َٓ ُت٠ُطُ  ِ٘ ُتو٢ٔ َش ِ٘ ٤َِٟ ٔلَي َولٔيِّ ا طُ إ ٌَ َٓ َس َٓ ١َ َرُجَّل 

 َ ا أَِخب َّ٤٠ََٓ أَِخبََرُظ  َٓ طُ َرُج١ْ  ٌَ َب
اتَّ َٓ ا٢َ  َٗ ُتو٢ُ فٔي ا٨َّٟارٔ  ِ٘ ٤َِٟ ات١ُٔ َوا َ٘ ِٟ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُٟٔح٠ََشائٔطٔ ا ِس َرأَیِ ًَ َ٘ ٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ُط  َٛ ُتطُ َیحُزُّ رَُظ َتَز

ا٢َ َوَذََکَ أَ٪َّ  َٗ  ََ ٌٔیُس ب٩ُِ أَِطَو ثَىٔي َس ا٢َ َحسَّ َ٘ َٓ ُت َذَٟٔک َٟٔحبٔیٕب  ََٓذََکِ ُط یَِذَصُب  َٛ َتُط حٔیَن َتَز ٌَ ٠ًََِیطٔ نِٔش َّي اهَّللُ  ا٨َّٟٔييَّ َػل

 ٔ و ِٔ ٌَ ِٟ ٥َ أ٣َََز اٟزَُّج١َ بٔا  َوَس٠َّ

، اامسلیع

 

ة

 

 نب اسمل، ہمقلع نب فالئ ےس رفاتی ےہ ہک اؿ ےک فادل ےن رفاتی ای ہک رضحت روسؽ دمحم نب رمعم، ییحی نب  ،ند، اوبوعاب

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم اکی صخش احرض ای ایگ ہک سج ےن اکی آدیم وک لتق رک دای اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

فاےطس رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فراثء ےک اس ںویں  فملس ےن اس وتقمؽ ےک فرہث وک اس اقلت وک دے دای۔ لتق رکےن ےک

ےس رفامای ہک اقلت افر وتقمؽ دفونں دفزخ ںیم اجںیئ ےگ )اقلت وت اےنپ لتق رکےن ےک انگہ یک فہج ےس افر اس اک وتقمؽ اےنپ 

ےیل ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس انگوہں یک فہج ےس ہک فہ رضحت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اراشد ےک الخػ رک ا ےہ اس 

ےن اعمػ رک ےن اک مکح دای اھت( انچہچن اکی آدیم ایگ افر اس ےن فارث وک االطع دی سج فتق اس اک ملع وہا ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ریس چنیھک راہ اھت۔ سج فتق  فملس اک ا رفام رےہ ںیہ وت اس ےن اقلت وک وھچڑ دای۔ فالئ ےن اہک ہک ںیم ےن اس اقلت وک داھکی ہک فہ اینپ

فارث ےن اس وک وھچڑ دای۔ اامسلیع ےن لقن ای ہک ںیم ےن ہی رفاتی بیبح ےس لقن یک اؿ ےس دیعس نب اوشع ےن لقن ای ہک 

 رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اعمػ رفامےن اک مکح رفامای اھت۔

،  :  رافی

 

ة

 

 اامسلیع نب اسمل، ہمقلع نب فالئدمحم نب رمعم، ییحی نب  ،ند، اوبوعاب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 رضحت ہمقلع نب فالئ یک رفاتی ںیم رافویں اک االتخػ

     1032    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ًیسي ب٩ یو٧ص، ؿ٤زة، ًبساهَّلل ب٩ طوذب، ثاب  ب٨اني، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  اویر

٩ًَِ أَ  ِٟب٨َُانٔيِّ  ٩ًَِ ثَابٕٔ  ا ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ َطِوَذٕب   ٩ًَِ ث٨ََا َؿ٤َِزةُ  َٗا٢َ َحسَّ ٧َٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َرُجَّل أَتَي أَِخبََر٧َا ًٔیَسي ب٩ُِ یُو٧َُص 

ات١ٔٔ َؤٟیِّطٔ َرُس  َ٘ ابٔ َ٘ َٓ َبَي  أ َٓ ٨ُِط  ًَ  ُٕ ًِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َٓ  ٥َ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  أَبَي و٢َ اهَّللٔ َػل َٓ َیَة  ٢َ ُخِذ اٟسِّ

َٟطُ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ  ٘ٔی١َ  َٓ َٙ اٟزَُّج١ُ  ٠ُٔح َٓ ََٓذَصَب  ََّک ٣ِٔث٠ُُط  إ٧ٔ َٓ ُت٠ِطُ  ِٗ ا َٓ ا٢َ اذَِصِب  ََّک َٗ إ٧ٔ َٓ ُت٠ِطُ  ِٗ ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ   َػل

َتطُ  ٌَ ٤َزَّ بٔي اٟزَُّج١ُ َوصَُو َیُحزُّ نِٔش َٓ ي َسبٔی٠َطُ 
َّ ََٓدل  ٣ِٔث٠ُُط 

یسیع نب ویسن، رمضة، دبعاہلل نب وشذب، اثتب انبین، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم اےنپ اکی رہتش دار ےک اقلت وک 

 وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےل رک احرض وہا۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اس وک اعمػ رک دف۔ اس صخش دختم

ےن ااکنر رک دای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اجؤ افر اس وک لتق رک دف افر اس وصرت ںیم مت یھب اس صخش یک رطح وہ اجؤ 

 ایگ اکی آدیم ےن اس ےس لم رک اہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اس وک لتق رک دف مت ےگ۔ انچہچن فہ صخش

یھب ایس رطح وہ اجؤ ےگ )ینعی اسیج فہ صخش انگاگہر ےہ مت یھب اےسی یہ وہ اجؤ ےگ( ہی ابت نس رک اس صخش ےن اس اقلت وک وھچڑ دای 

  ےس زگرا اینپ ریس ہ ےتچنی وہےئ۔افر فہ صخش )ینعی اقلت( ریمے اسےنم

 یسیع نب ویسن، رمضة، دبعاہلل نب وشذب، اثتب انبین، اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 االتخػ رضحت ہمقلع نب فالئ یک رفاتی ںیم رافویں اک

     1033    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ اسحٙ ٣زوزی، خاٟس ب٩ خساغ، حات٥ ب٩ اس٤اًی١، بظیر ب٩ ٣ہاجز، ًبساهَّلل اب٩ بزیسہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ثَىٔي َخأُٟس ب٩ُِ خَٔسإغ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َِٟزَِوزٔیُّ  َٙ ا َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ إِٔسَح ٔ ب٩ِٔ  أَِخبََر٧َا ا ٩ًَِ َبٔظیر ٌٔی١َ  ث٨ََا َحات٥ُٔ ب٩ُِ إِٔس٤َ َحسَّ

٠َِیطٔ َو  ًَ َّي اهَّللُ  ٔلَي ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ َرُجَّل َجاَئ إ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ بَُزیَِسَة   ٩ًَِ  ٔ ٤َُِٟضأجز َت١َ أَِٔي ا َٗ ا٢َ إٔ٪َّ صََذا اٟزَُّج١َ  َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ

ُت٠ِطُ  ِٗ ا َٓ ا٢َ اذَِصِب  ََٟک َؤْلَخٔ  َٗ ًَِو٥ُ ْٔلَِجزَٔ  َوَخیِْر  َّطُ أَ إ٧ٔ َٓ ًَىِّي   ُٕ ًِ ٙٔ اهَّلَل َوا َٟطُ اٟزَُّج١ُ اتَّ ا٢َ  َ٘ َٓ َت١َ أََخاَ   َٗ ٤َا  یَک یَِو٦َ َٛ

أَِخبَرَ  َٓ َٟطُ  َ ََٓشأ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  أُِخبَٔر ا٨َّٟٔييُّ َػل َٓ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ ي 
َّ ََٓدل ا٢َ  َٗ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  َُّط لَاَ٪ ا ُط أ٣ََا إ٧ٔ َٔ ٨ًَِ َ أ َٓ ا٢َ  َٗ َُٟط  ا٢َ  َٗ ُظ ب٤َٔا 

َت٠َىٔي َٗ و٢ُ یَا َربِّ َس١ِ َصَذا ٓٔی٥َ  ُ٘ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ َش ٍْ بَٔک یَِو٦َ ا ٔ ا صَُو َػا٧  َخیِّرا ٤٣َّٔ

اکی آدیم دختم نسح نب ااحسؼ رمفزی، اخدل نب دخاش، احمت نب اامسلیع، ریشب نب اہمرج، دبعاہلل انب ربدیہ ےس رفاتی ےہ ہک 



 

 

وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر اس ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! اس صخش ےن ریمے اھبیئ وک لتق رک دای۔ آپ یلص اہلل 

رف ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اج مت اس وک لتق رک دف سج رطہقی ےس اس ےن اہمترے اھبیئ وک لتق رک دای۔ اکی آدیم ےن اہک مت دخا ےس ڈ

افر مت اس وک اعمػ رک دف مت وک زایدہ وثاب ےلم اگ افر اہمترے فاےطس یھب رتہب وہاگ افر ایقتم ےک دؿ اہمترے اھبیئ ےک فاےطس یھب 

رتہب وہاگ ۔ ہی ابت نس رک اس صخش ےن اس اقلت وک وھچڑ دای۔ رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس یک االطع وہیئ 

 فآہل فملس ےن اس صخش ےس درایتف رفامای اس ےن لقن ای  و ہک اس ےن اہک اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن آپ یلص اہلل ہیلع

رفامای آزاد رک داتی ہی اہمترے فاےطس رتہب وہاگ اس اکؾ ےس  و ہک فہ اہمترے اسھت رکےن فاال اھت ایقتم ےک دؿ۔ فہ صخش ےہک اگ ہک 

 رک ےک اس صخش ےن سک رجؾ یک فہج ےس ےھجم لتق رک دای اھت؟اے ریمے رپفرداگر اس ےس ولعمؾ 

 نسح نب اقحس رمفزی، اخدل نب دخاش، احمت نب اامسلیع، ریشب نب اہمرج، دبعاہلل انب ربدیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افر اس دحثی ںیم رکعہم رپ االتخػ ےس قلعتماس آتی رکہمی یک ریسفت 

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 اس آتی رکہمی یک ریسفت افر اس دحثی ںیم رکعہم رپ االتخػ ےس قلعتم

     1034    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ا ، ًَک٣ة، اب٩ ًباضٗاس٥ ب٩ زَکیا ب٩ زی٨ار، ًبیساهَّلل ب٩ ٣وسي، ًلي، ب٩ ػاٟح، س٤ :  راوی

ًَلٔيٌّ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ث٨ََا ًُبَِیُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٣ُوَسي 
ا٢َ َحسَّ َٗ یَّا ب٩ِٔ زٔی٨َإر  أس٥ُ ب٩ُِ َزََکٔ َ٘ ِٟ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ا ٩ًَِ ٔس٤َإ   َوصَُو ب٩ُِ َػأٟٕح 

یرُ َولَاَ٪  ـٔ یَِوُة َوا٨َّٟ ا٢َ لَاَ٪ ُِقَ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ٔ  ٣ََة  یَِوَة َرُجَّل  ًَِٔکٔ َت١َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ُِقَ َٗ یَِوَة َولَاَ٪ إَٔذا  َٖ ٩ِ٣ٔ ُِقَ یرُ أََِشَ ـٔ
ا٨َّٟ

 َٓ  ٕ ٕٙ ٩ِ٣ٔ َت٤ِز یَِوَة أَزَّی ٣ٔائََة َوِس ٔ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ ُِقَ یر ـٔ
َت١َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟ َٗ ُٗت١َٔ بٔطٔ َوإَٔذا   ٔ یر ـٔ َّي اهَّللُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟ ٌَٔث ا٨َّٟٔييُّ َػل ا بُ َّ٤٠َ

اُٟوا بَ ًَ  َ٘ َٓ ُت٠ُِط  ِ٘ َِٟی٨َا َن ٔ وُظ إ ٌُ َٓ اُٟوا اِز َ٘ َٓ یَِوَة  ٔ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ ُِقَ یر ـٔ
َت١َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟ َٗ  ٥َ َّي اهَّللُ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ِی٨َ٨َا َوبَِی٥ُِٜ٨َ ا٨َّٟٔييُّ َػل

 ِٟ َٓاِح٥ُِٜ بَِی٨َُض٥ِ بٔا   َ٤َِٜ َِٟ  َوإِٔ٪ َح ٨َزَ َٓ أََتِوُظ  َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ َِٟحاص٠ٔٔیَّةٔ ًَ َُٓح٥َِٜ ا َِٟ  أَ ِٔٔص ث٥َُّ ٧َزَ ُِٔص بٔا٨َّٟ ِِٟ٘ٔشُم ا٨َّٟ ِ٘ٔشٔم َوا

وَ٪  ُِ  َیِب

، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک )ہلیبق( رقہضی افر ونب ریضن 

 

اقمس نب زرکای نب دانیر، دیبع اہلل نب ومیس، یلع، نب اصحل، امسک، رکعمة

اھت۔ سج فتق وکیئ آدیم ہلیبق رقہضی ںیم ےس ونب ریضن ےک یسک آدیم وک لتق رک داتی اھت وت )لتق اؿ دفونں ںیم ہلیبق ونب ریضن اک اقمؾ زایدہ 



 

 

رکےن یک فہج ےس( فہ لتق رک دای اج ا افر سج فتق ہلیبق ونب ریضن اک وکیئ صخش ہلیبق رقہضی ےک یسک صخش وک لتق رک ا وت اکی وس فقس 

وسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربمغیپ وہ ےئگ وت ہلیبق ونب ریضن ےک اکی صخش وجھکر )وطبر دتی( ادا رکان ڑپیت۔ سج فتق رضحت ر

ےن ہلیبق رقہضی ےک اکی صخش وک لتق رک دای۔ اس رپ ہلیبق رقہضی ےک گووگں ےن اہک اس اقلت وک امہرے رپسد رک دف مہ اس وک لتق 

ےک قلعتم ینب رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہلصیف رفامںیئ ےگ۔ رک ں ےگ۔ ہلیبق ونب ریضن ےن اہک امہرے افر اہمترے درایمؿ اس ہلئسم 
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، انب ابعس :  رافی

 

 اقمس نب زرکای نب دانیر، دیبعاہلل نب ومیس، یلع، نب اصحل، امسک، رکعمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 اس آتی رکہمی یک ریسفت افر اس دحثی ںیم رکعہم رپ االتخػ ےس قلعتم

     1035    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ، زاؤز ب٩ حؼین، ًَک٣ة، اب٩ ًباضًبیساهَّلل ب٩ سٌس، ًَّم، وہ اپ٨ے واٟس سے، اب٩  :  راوی

َٙ أَِخبََرنٔي َزاُو  ٩ًَِ اب٩ِٔ إِٔسَح ث٨ََا أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ًََّمِّ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  ٌِ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ًُبَِیُس اهَّللٔ ب٩ُِ َس ٣ََة  ٩ًَِ ًَِٔکٔ ُِٟحَؼیِٔن  زُ ب٩ُِ ا

 ٔ ٤َِٟائَٔسة ًَّٟٔي فٔي ا ًَبَّإض أَ٪َّ اِْلیَأت ا َِٟ  فٔي اب٩ِٔ  ٤ََّا ٧َزَ ٔشٔلیَن إ٧ٔ ِ٘ ٤ُِٟ ٔلَي ا ٨ُِض٥ِ إ ًَ ِق  َٓاِح٥ُِٜ بَِی٨َُض٥ِ أَِو أرَِعٔ ًَزَّ َوَج١َّ  ََٟضا اهَّللُ  ا َٗ ًَّٟٔي   ا

یََة لَا ْٖ یُوَزِوَ٪ اٟسِّ ُض٥ِ ََشَ َٟ ٔ لَاَ٪  یر ـٔ ِتلَي ا٨َّٟ َٗ یَِوَة َوَذَٟٔک أَ٪َّ  ٔ َوبَیَِن ُِقَ یر ـٔ
یَةٔ بَیَِن ا٨َّٟ یَِوَة لَا٧ُوا یُوَزِوَ٪ ٠٣َٔ اٟسِّ ّة َوأَ٪َّ بَىٔي ُِقَ

زَّ َو  ًَ أ٧َِز٢ََ اهَّللُ  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ٔلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٤ُوا فٔي َذَٟٔک إ َٛ َتَحا َٓ یَٔة  َٕ اٟسِّ َح٠َ٤َُض٥ِ َرُسو٢ُ اهَّللٔ نِٔؼ َٓ َج١َّ َذَٟٔک ٓٔیض٥ِٔ 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  یََة َسَواّئ َػل ١َ اٟسِّ ٌَ َح َٓ ِّٙ فٔي َذَٟٔک  َِٟح  ًَلَي ا

 ْ

ُ
ْ
اکْح َ

 

، انب ابعس ےس رمفی ےہ ہک آایت رکہمی ) ف

 

دیبع اہلل نب دعس، یمع، فہ اےنپ فادل ےس، انب ااحسؼ ، داؤد نب نیصح، رکعمة

( کت ہلیبق ینب ریضن افر رقظی ےک قلعتم
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 انزؽ وہںیئ ویکہکن ونب ریضن وک ربرتی 

احلص یھت سج فتق اؿ ںیم ےس وکیئ صخش لتق رک دای اج ا وت وپری دتی ےتیل افر ارگ ونب رقظی ںیم ےس وکیئ لتق رک دای اج ا وت فہ گوگ 

ہن ےن ہی آتی رکہمی انزؽ آدیھ دتی اپےت رھپ اؿ گووگں ےن ر وع ای یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اجبن۔ اس رپ قح اعتیل اش

 رفامںیئ افر روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ وک راہ راتس رپ الےئ افر دتی ربارب رفام دی۔



 

 

، انب ابعس :  رافی

 

 دیبعاہلل نب دعس، یمع، فہ اےنپ فادل ےس، انب اقحس، داؤد نب نیصح، رکعمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آزاد افر الغؾ ںیم اصقص ےس قلعتم

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 آزاد افر الغؾ ںیم اصقص ےس قلعتم

     1036    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، یحٌي ب٩ سٌیس، سٌیس، ٗتازة، حش٩، ٗیص ب٩ ًباز :  راوی

َِٟحَش أَِخ  ٩ًَِ ا َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیْس  ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ث٨ََا یَِحٌَي ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا ٕ بََرنٔي ٣َُح٤َّ ِیٔص ب٩ِٔ ًَُباز َٗ  ٩ًَِ  ٩ٔ

َٟیِ  ٔ ًَضَٔس إ ٨َ٠ِا َص١ِ  ُ٘ َٓ ٨ِطُ  ًَ ًَلٓٔيٕ َرضَٔي اهَّللُ  ٔلَي  ُ  أ٧ََا َواِْلَِطتَرُ إ ِ٘ ا٢َ ا٧َِل٠َ ٔلَي َٗ َضِسُظ إ ٌِ ٥َِٟ َش ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َطِیّئا  ًَ َّي اهَّللُ  َک ٧َٔييُّ اهَّللٔ َػل

 ُ٤ِٟ إَٔذا ٓٔیطٔ ا َٓ ٔٔطٔ  أب َسِی َد َٛٔتابّا ٩ِ٣ٔ ِٔقَ َٓأَِخَ  ٣َا لَاَ٪ فٔي َٛٔتابٔي َصَذا 
ا٢َ  َا إ ٔاَّ َٗ ّة  ًَا٣َّ ُ ز٣َٔاُؤص٥ُِ َوص٥ُِ یَْس ا٨َّٟأض  أ َٓ ٨٣ُٔوَ٪ َتکَا ِْ

 َ ل ٔ ٩ِ٣َ أَ ًَ ِضٔسظ ٌَ ِضٕس بٔ ًَ ٩ْ٣ٔ بٔکَأَفٕ َو َا ذُو  ِْ َت١ُ ٣ُ ِ٘ تٔض٥ِٔ أَِز٧َاص٥ُِ أ ََا  َا ُش ِٔٔشطٔ ي ٩ِ٣َ ٔسَواص٥ُِ َوَشِشَعي بٔٔذ٣َّ لَي َن ٌَ َٓ ِحَسَث َحَسثّا 

ٌٔیَن  َٜٔة َوا٨َّٟأض أَِج٤َ ٔ ٤َََِٟلئ ٨َُة اهَّللٔ َوا ٌِ َٟ ٠َِیطٔ  ٌَ َٓ  أَِو آَوی ٣ُِحٔسثّا 

، ییحی نب دیعس، دیعس، اتقدة، نسح، سیق نب ابعد ےس رفاتی ےہ ہک ںیم افر رضحت اح ر رضحت یلع یک دختم ںیم احرض دمحم نب ینثم

وہےئ افر اؿ ےس درایتف ای ہک آپ وک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وکیئ اخص ابت اراشد رفامیئ ےہ  و ہک 

رفامای ںیہن۔ رگم  و ریمی اس اتکب ںیم ےہ رھپ اکی اتکب اکنیل افر اینپ ولتار یک ونک دفرسے رضحات وک ںیہن التبیئ۔ اوہنں ےن 

ہک املسمونں ےک وخؿ ربارب ںیہ )اس ںیم یسک مسق اک وکیئ رفؼ ںیہن ےہ رشفی افر مک ذات اک ہن آزاد اک ہن الغؾ اک(  ےس اس ںیم اھکل اھت

ق ںیہ ےسیج ہک اکی اہھت ےک افر فہ اکی اہھت یک رطح ںیہ ریغ اوقاؾ ےک قح ںیم )ینعی

مقف

 امتؾ ےک امتؾ املسمؿ ریغ اوقاؾ ےک الخػ 

ازجاء اکی دفرسے ےک اسھت قفتم وہےت ںیہ( افر اس ںیم ومعمیل درہج اک املسمؿ یھب بس یک اجبن ےس ذہم ےل اتکس ےہ )ینعی 

ہ دے دی۔ اب اس رپ دتس درازی ںیہن وہ یت( ارگ اکی املسمؿ یھب یسک رشمک ف اکرف وک انپہ دے وت وگای امتؾ املسمونں ےن انپ

ر ابربخ وہ اجؤ ہک  و املسمؿ اکرف ےک دبہل ہن امرا اجےئ )ہاےہ فہ اکرف ذیم وہ ای زحؽ افر ہن ذیم وک لتق رک ں سج فتق کت فہ ذیم ےہ اف

ا رکے افر  و صخش یئن ابت اکنےنل  و صخش )دنی ںیم( یئن ابت دیپا رکے وت اس اک انگہ افر فابؽ اس صخش رپ ےہ  و ہک یئن ابت دیپ

 فاےل وک ہگج دے اس رپ دخافدن دقفس یک تنعل ےہ افر رفوتشں یک افر امتؾ گووگں یک۔



 

 

 دمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، دیعس، اتقدة، نسح، سیق نب ابعد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 آزاد افر الغؾ ںیم اصقص ےس قلعتم

     1037    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ ساب٘ہ حسیث ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

ث٨ََا ٣ُحَ  ا٢َ َحسَّ َٗ َوارٔیزٔیُّ  َ٘ ِٟ ث٨ََا ا َٗا٢َ َحسَّ ًَلٓٔيٕ  ٩ًَِ أَِخبََرنٔي أَبُو بََِکٔ ب٩ُِ   ٕ ًَا٣ٔز ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟواحٔٔس  ِبٔس ا ًَ ُس ب٩ُِ  َّ٤

 ِٟ ا٢َ ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ٨ًَُِط أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ًَلٓٔيٕ َرضَٔي اهَّللُ   ٩ًَِ اَ٪  ٩ًَِ أَبٔي َحشَّ َتاَزَة  ًَلَي َٗ  ز٣َٔاُؤص٥ُِ َوص٥ُِ یَْس 
ُ أ َٓ ٨٣ُٔوَ٪ َتکَا ِْ ٤ُ

ٔ ٩ِ٣َ ٔس  ًَِضسٔظ ًَِضٕس فٔي  ٩ْ٣ٔ بٔکَأَفٕ َو َا ذُو  ِْ َت١ُ ٣ُ ِ٘ تٔض٥ِٔ أَِز٧َاص٥ُِ  َا شُ  َواص٥ُِ َشِشَعي بٔٔذ٣َّ

 رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔

 رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ارگ وکیئ اےنپ الغؾ وک لتق رک دے وت اس ےک وعض لتق ای اجےئ

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 ارگ وکیئ اےنپ الغؾ وک لتق رک دے وت اس ےک وعض لتق ای اجےئ

     1038    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ظا٦، ٗتازة، حش٩، س٤زة٣ح٤وز ب٩ ُیَل٪، ٣زوزی، ابوزاؤز كیاٟسي، ہ :  راوی

ث٨ََا صَٔظ  ا٢َ َحسَّ َٗ َیأٟٔسيُّ  ث٨ََا أَبُو َزاُوَز اٟلَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َِٟزَِوزٔیُّ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َُِیََلَ٪ صَُو ا َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ 

ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٨ًَِاُظ َو٩ِ٣َ أَِخَؼاُظ أَِخَؼِی٨َاظُ  َس٤َُزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ُط َجَس ًَ َت٨َ٠ِاُظ َو٩ِ٣َ َجَس َٗ ِبَسُظ  ًَ َت١َ  َٗ  ٩ِ٣َ 

ومحمد نب الیغؿ، رمفزی، اوبداؤد ایطیسل، اشہؾ، اتقدة، نسح، رمسة ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

مہ اس وک لتق رک ں ےگ افر  و صخش یسک یک انک اکےٹ ای مسج اک افر وکیئ ہصح وت مہ یھب اراشد رفامای  و صخش اےنپ الغؾ وک لتق رکے وت 

 مسج اک ہصح اکںیٹ ےگ افر  و صخش اےنپ الغؾ وک یصخ رکے وت مہ یھب اس وک یصخ رک ں ےگ۔



 

 

 ومحمد نب الیغؿ، رمفزی، اوبداؤد ایطیسل، اشہؾ، اتقدة، نسح، رمسة :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 ارگ وکیئ اےنپ الغؾ وک لتق رک دے وت اس ےک وعض لتق ای اجےئ

     1039    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ سابٙ ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ أَِخبََر٧َا َنِصُ  ٩ًَِ َس٤َُزَة  َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیْس  ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٠َِیطٔ   ب٩ُِ  ًَ َّي اهَّللُ  َػل

٨ًَِاظُ  ًَِبَسُظ َجَس  ََ َت٨َ٠ِاُظ َو٩ِ٣َ َجَس َٗ ًَِبَسُظ  َت١َ  َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

 ۔رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 ارگ وکیئ اےنپ الغؾ وک لتق رک دے وت اس ےک وعض لتق ای اجےئ

     1040    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ ساب٘ہ روای  ٛے ٣لابٙ ےہ ٟی٩ٜ ا٪ زو٧وں روایات ٣یں خصي َکےن لا تذَکہ ٧ہیں ےہ۔ :  راوی

ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ َس٤َُزَة  َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٠َِیطٔ َو أَِخبََر٧َا  ًَ َّي اهَّللُ  ٥َ ٩ِ٣َ  َػل َس٠َّ

٨ًَِاظُ  ِبَسُظ َجَس ًَ  ََ َت٨َ٠ِاُظ َو٩ِ٣َ َجَس َٗ ِبَسُظ  ًَ َت١َ  َٗ 

 رتہمج اسہقب رفاتی ےک اطمقب ےہ نکیل اؿ دفونں رفاایت ںیم یصخ رکےن اک کذرکہ ںیہن ےہ۔

 رتہمج اسہقب رفاتی ےک اطمقب ےہ نکیل اؿ دفونں رفاایت ںیم یصخ رکےن اک کذرکہ ںیہن ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وعرت وک وعرت ےک وعض لتق رکان

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 وعرت وک وعرت ےک وعض لتق رکان



 

 

     1041    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤س، اب٩ جزیخ، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، كاؤض، اب٩ ًباض، ٤ًز، س٤زہیوسٕ ب٩ سٌیس، ححاد ب٩ ٣ :  راوی

٤ًَِزُو ب٩ُِ  ا٢َ أَِخبََرنٔي  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ٕس  ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٕ ب٩ُِ َس ٍَ كَاُوّسا أَِخبََر٧َا یُوُس َّطُ َس٤ٔ زٔی٨َإر أ٧َ

٩ًَِ ٤ًََُز  ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ُث  ا٦َ َح١ُ٤َ ب٩ُِ یَُحسِّ َ٘ َٓ ٥َ فٔي َذَٟٔک  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  اَئ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ـَ َٗ َُّط َنَظَس  ٨ُِط أ٧َ ًَ  َرضَٔي اهَّللُ 

َت٠َِتَضا َوَج٨ٔی٨َضَ  َ٘ َٓ ی ب٤ِٔٔشَلٕح  بَِ  إِٔحَساص٤َُا اِْلُِخَ َٓرَضَ ٨ُِ  بَیَِن حُِحَزتَِي ا٣َِزأََتیِٔن  ُٛ ا٢َ  َ٘ َٓ َٓ ٣َأٟٕک  َّي اهَّللُ ا  َضي ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘

َت١َ بَٔضا ِ٘ زَّةٕ َوأَِ٪ ُت ُِ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔي َج٨ٔی٨َٔضا بٔ

ویفس نب دیعس، اجحج نب دمحم، انب رججی، رمعف نب دانیر، ساؤس، انب ابعس، رمع، رمسہ ےس رفاتی ےہ ہک اؿ وک اس ابت یک وجتسج یھت 

ملس ےن اس ہلسلس ںیم ای ہلصیف رفامای ےہ وت رضحت لمح نب امکل ڑھکے وہےئ افر ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل ف

اوہنں ےن اہک ںیم دف وخانیت یک وکڑھٹویں ےک درایمؿ راتہ اھت اکی اخوتؿ ےن دفرسی اخوتؿ وک ہمیخ یک ڑکلی ےس امر دای افر فہ رم یئگ 

فآہل فملس ےن ہچب ےک وعض اکی الغؾ ای ابدنی دےنی اک مکح رفامای افر اس ےک ٹیپ اک ہچب یھب رم ایگ۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 وعرت وک وعرت ےک وعض لتق رک ےن اک مکح رفامای۔

 ویفس نب دیعس، اجحج نب دمحم، انب رججی، رمعف نب دانیر، ساؤس، انب ابعس، رمع، رمسہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمد وک وعرت ےک وعض لتق رکےن ےس قلعتم

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 رمد وک وعرت ےک وعض لتق رکےن ےس قلعتم

     1042    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ًبسة، سٌیس، ٗتازة، ا٧ص :  راوی

٨ُِط أَ٪َّ یَُضوزٔیًّ أَِخبََر٧َا إِٔسحَ  ًَ ٩ًَِ أ٧ََٕص َرضَٔي اهَّللُ  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس ِبَسةُ  ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ًَلَي ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  َت١َ َجارَٔیّة  َٗ ا 

٥َ بَٔضا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  اَزُظ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ َ أ َٓ ََٟضا   أَِوَؿإح 

ة، دیعس، اتقدة، اسن ےس رفاتی ےہ ہک اکی وہیدی صخش ےن اکی ڑلیک وک اس ےک زویر ےک ےیل لتق رک ڈاال وت ااحسؼ نب اربامیہ، دبع

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح رفامای اس وہیدی صخش وک لتق رکےن اک ڑلیک ےک اصقص ںیم۔



 

 

 اقحس نب اربامیہ، دبعة، دیعس، اتقدة، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 رمد وک وعرت ےک وعض لتق رکےن ےس قلعتم

     1043    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ة، ا٧ص ب٩ ٣اٟک٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ٣بار ، ابوہظا٦، ابا٪ ب٩ یزیس، ٗتاز :  راوی

 ٔ ث٨ََا أَبَاُ٪ ب٩ُِ َیز ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبُو صَٔظا٦ٕ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟباَرٔ   ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ا ًَ ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ یَس 

وَ٪ بَٔضا ٣َأٟٕک أَ٪َّ یَُضوزٔیًّا أََخَذ أَِوَؿاّحا ٩ِ٣ٔ َجارَٔیٕة ث٥َُّ َرَؿَذ َرأَِسضَ  ٌُ ٔ َّب ٠ُوا یَت ٌَ َح َٓ  ْٙ وَصا َوبَٔضا َر٣َ ُٛ أَِزَر َٓ ا بَیَِن َحَحَزی٩ِٔ 

٥َ ََفُٔؿَذ َرأُِسُط بَ 
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  أ٣َََز َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٓ  ٥ِ ٌَ َِٟ  َن ا َٗ  یَِن َحَحَزی٩ِٔ ا٨َّٟاَض صَُو َصَذا صَُو صََذا 

اابؿ نب زیدی، اتقدة، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک اکی وہیدی ےن اکی اخوتؿ اک ہادنی اک دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، اوباشہؾ، 

زویر ےل ایل رھپ اس اخوتؿ اک دف رھتپ ےس رس وتڑ ڈاال۔ گووگں ےن اس اخوتؿ وک اپای بج ہک اس ںیم ھچک اجؿ یھت۔ فہ اس وعرت وک ےیل 

ای ہی ےہ؟ آرخ اس ےن اکی وک دھکی رک اہک اس ےن ہلمح ای ےہ۔ رضحت ےیل رھپے گووگں وک البےت وہےئ ہک ای اس ےن لتق ای؟ 

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح رفامای اس آدیم اک رس لچک دای اجےئ دف رھتپفں ےک درایمؿ ںیم۔

 دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، اوباشہؾ، اابؿ نب زیدی، اتقدة، اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 رمد وک وعرت ےک وعض لتق رکےن ےس قلعتم

     1044    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلي ب٩ ححز، یزیس ب٩ ٫ارو٪، ہ٤ا٦، ٗتازة، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ا٦ٕ  ٩ًَِ َص٤َّ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َیزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪  َٗ  ٕ ًَلٔيُّ ب٩ُِ حُِحز ٠َِیَضا  أَِخبََر٧َا  ًَ َجِ  َجارَٔیْة  ا٢َ َخَ َٗ

 ُ أ َٓ ُِٟحلٔيِّ  ٠َِیَضا ٩ِ٣ٔ ا ًَ َٓأََخَذَصا یَُضوزٔیٌّ ََفََؿَذ َرأَِسَضا َوأََخَذ ٣َا  َّي اهَّللُ أَِوَؿاْح  ُتَٔي بَٔضا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل أ َٓ  ْٙ ِ  َوبَٔضا َر٣َ َٛ ِزرٔ

 َٟ ا َٗ َِٟیُضوزٔیَّ  ا٢َ َحًَّي َسَّمَّ ا َٗ ا٢َ ََُٓلْ٪  َٗ َِٟ  بَٔزأِٔسَضا  َا  ا َٗ ََُٓلْ٪  َت٠َٔک  َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ أُخَٔذ ًَ َٓ  ٥ِ ٌَ ِ  بَٔزأِٔسَضا َن

أ٣َََز بٔطٔ َرُس  َٓ  َٖ ًِتََر ا ٥َ ََفُٔؿَذ َرأُِسطُ بَیَِن َحَحَزی٩ِٔ َٓ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   و٢ُ اهَّللٔ َػل



 

 

یلع نب رجح، زیدی نب اھرفؿ، امہؾ، اتقدة، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک اکی ڑلیک ہادنی ای زویر نہپ رک یلکن اس وک اکی وہیدی ےن 

ایل۔ رھپ گووگں ےن اس ڑلیک وک داھکی اس ںیم ھچک اجؿ ابیق رہ یئگ یھت۔ انچہچن اس وک ڑکپ ایل افر اس اک رس )رھتپ ےس لچک دای افر زویر ا ار 

ےل رک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم احرض وہےئ آپ ےن اس ےس درایتف ای ہک ھجت وک سک 

ں ےن امرا ےہ؟ اس ےن اہک ںیہن دخا یک مسق اہیں کت ہک ےن امرا ےہ؟ ای الفں صخش ےن ھجت وک امرا ےہ؟ اس ےن اہک ںیہن رھپ اہک الف

ا ایگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس )رجمؾ( اک یھب انؾ ایل ینعی وہیدی اک انؾ ایل۔ اس فتق اس ےن رس الہ رک التبای ہک اہں فہ وہیدی ڑکپ

   الچ ایگ دف رھتپفں ےک درایمؿ ےس۔اس ےن ارقار رک ایل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح رفامای وت اس اک رس

 یلع نب رجح، زیدی نب اھرفؿ، امہؾ، اتقدة، اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکرف ےک دبہل املسمؿ ہن لتق ای اجےئ

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 املسمؿ ہن لتق ای اجےئاکرف ےک دبہل 

     1045    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ حٔؽ ب٩ ًبساهَّلل، وہ اپ٨ے واٟس سے، ابزاہی٥، ًبساٌٟزیز ب٩ رٓیٍ، ًبیس ب٩ ٤ًیر، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

ثَىٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ ِٔٔؽ ب٩ِٔ  ٕ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح ٩ًَِ ًُبَِیٔس ب٩ِٔ ٤ًَُیِر  ٍٕ ِی َٓ ٔ ب٩ِٔ ُر زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا  ٩ًَِ ثَىٔي إٔبَِزاصٔی٥ُ  ا٢َ َحسَّ َٗ ي أَبٔي 

ِت١ُ ٣ُ  َٗ ا٢َ  َا َیٔح١ُّ  َٗ َُّط  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٨٣ٔٔیَن  ِْ ٤ُِٟ ًَائَٔظَة أ٦ُِّ ا ثَََلٔث خَٔؼا٢ٕ ِش٥ٕٔ٠ إ ٔاَّ فٔي إِٔحَسی ٩ًَِ 

 ًَ َٓیَُحارُٔب اهَّلَل  ُد ٩ِ٣ٔ اِِلِٔسََل٦ٔ  ّسا َوَرُج١ْ َیَِخُ ِّ٤ ٌَ ُت١ُ ٣ُِش٤ّٔ٠ا ٣َُت ِ٘ یُرَِج٥ُ َوَرُج١ْ َش َٓ َت١ُ َزإ٪ ٣ُِحَؼ٩ْ  ِ٘ ُی َٓ ُط  َٟ زَّ َوَج١َّ َوَرُسو

 أَِو ُشَؼ٠َُّب أَِو ی٨ُِفَي ٩ِ٣ٔ اِْلَِرٔق 

ےس، اربامیہ، دبعازعلزی نب رعیف، دیبع نب ریمع، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت  ادمح نب صفح نب دبع اہلل، فہ اےنپ فادل

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای املسمؿ اک لتق رکان اجزئ ںیہن ےہ نکیل نیت وصرت ںیم اکی وت ہی ضحم )ینعی اس 

املسمؿ وک فہ دصقا لتق رکے رسیتے فہ صخش  و ہک االسؾ ےس رحنمػ  اک اکنح وہایگ وہ( افر فہ صخش زان اک رمبکت وہ دفرسے یسک

وہ اجےئ رھپ اہلل افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس گنج رکے فہ صخش لتق رک دای اجےئ ای اس وک وسیل دے دی اجےئ ای 

 رگاتفر رک ایل اجےئ۔



 

 

 دبعازعلزی نب رعیف، دیبع نب ریمع، اعہشئ دصہقی ادمح نب صفح نب دبعاہلل، فہ اےنپ فادل ےس، اربامیہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 اکرف ےک دبہل املسمؿ ہن لتق ای اجےئ

     1046    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، ٣رطٖ ب٩ طیٕ، طٌيي، ابوجحیٔة :  راوی

  ُ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٔييِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ  ٕٕ ی ٖٔ ب٩ِٔ َطٔ ٩ًَِ ٣ُرَطِّ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٨َِٟا أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َ و٢ُ َسأ ُ٘ َة َش َٔ أَبَا ُجَحِی

 ٔ٥ِ ٣ ُٛ ٨َ٠ِا َص١ِ ٨ًَِٔس ُ٘ َٓ ا  َِٟحبََّة َوبََزأَ ٠ًَٔیًّ َٙ ا ٠َ َٓ َّٟٔذی  ا٢َ  َا َوا َ٘ َٓ آٔ٪  ِٟرُقِ ٥َ َطِیْئ ٔسَوی ا
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   ٩ِ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل

  ُ٠ُِٗ ٔة  َٔ ٔحی ِض٤ّا فٔي َٛٔتابٔطٔ أَِو ٣َا فٔي صَٔذظٔ اٟؼَّ َٓ ِبّسا  ًَ ًَزَّ َوَج١َّ  ٔلَي اهَّللُ  ٌِ ١ُ َو٣َ ا٨ََّٟش٤ََة إ ٔاَّ أَِ٪ ُش ِ٘ ٌَ ِٟ ا٢َ ٓٔیَضا ا َٗ ٔة  َٔ ٔحی ا فٔي اٟؼَّ

َت١َ ٣ُِش٥ْٔ٠ بٔکَأَفٕ  ِ٘ ٔ َوأَِ٪  َا شُ  َوٓٔکَاُ  اِْلَٔسیر

 ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےن رضحت یلع ےس درایتف ای ہک رضحت روسؽ 

 

ئفة ی
ج
د 
دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، رطمػ نب رطفی، یبعش، اوب

س ای دفرسی وکیئ افر ابت ےہ العفہ رقآؿ رکمی ےک۔ اوہنں ےن اہک دخا یک مسق ہک رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک وکیئ اہمترے اپ

سج ےن ہک داےن وک )درایمؿ ےس( ریچ رک اجؿ وک دیپا ای رگم ہی ہک دخافدن دقفس یسک اےنپ دنبہ وک   وب ھ اطع رفامےئ اینپ اتکب 

ںیم ای ےہ؟ اوہنں ےن اہک اس ںیم ااکحؾ دتی وم ود ںیہ افر  )ینعی رقآؿ رکمی یک( ای  و اس اکذغ ںیم ےہ۔ ںیم ےن رعض ای اس

 دیقی وک راہ رکاےن اک ایبؿ ےہ افر اس ابت اک کذرکہ ےہ ہک املسمؿ وک اکرف ف رشمک ےک وعض ہن لتق ای اجےئ۔

  :  رافی

 

ئفة ی
ج
د 
 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، رطمػ نب رطفی، یبعش، اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 اکرف ےک دبہل املسمؿ ہن لتق ای اجےئ

     1047    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ححاد ب٩ ٨٣ہا٢، ہ٤ا٦، ٗتازة، ابوحشا٪ سے روای  ےہ ٛہ حرضت ًلي :  راوی

٩ًَِ أَ أَ  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا َص٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟححَّاُد ب٩ُِ ٨ِ٣َٔضا٢ٕ  ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ ًَلٔيٌّ ٣َا ِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ اَ٪  بٔي َحشَّ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔظِیٕئ زُوَ٪ ا٨َّٟأض إ ٔاَّ  ًَ َّي اهَّللُ  ٔلَيَّ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َد ًَضَٔس إ ي أَِخَ
َّ ٥ِ٠َ یَزَاُٟوا بٔطٔ َحً َٓ أب َسِیفٔي  ٕة فٔي ِٔقَ َٔ  فٔي َػٔحی



 

 

ًَلَي ٩ِ٣َ ٔسوَ  تٔض٥ِٔ أَِز٧َاص٥ُِ َوص٥ُِ یَْس   ز٣َٔاُؤص٥ُِ َشِشَعي بٔٔذ٣َّ
ُ أ َٓ ٨٣ُٔوَ٪ َتکَا ِْ ٤ُ ِٟ إَٔذا ٓٔیَضا ا َٓ َة  َٔ ٔحی ٩ْ٣ٔ بٔکَأَفٕ اٟؼَّ ِْ َت١ُ ٣ُ ِ٘ اص٥ُِ  َا شُ

ِضٕس  ًَ ٔ َو َا ذُو  ًَِضٔسظ  فٔي 

دمحم نب اشبر، اجحج نب اہنمؽ، امہؾ، اتقدة، اوباسحؿ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت یلع ےن رفامای رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس ےن ھجم وک اس رطح یک وکیئ ابت اراشد ںیہن رفامیئ  و ہک گووگں ےس ان یہک وہ نکیل  و ریمی ولتار یک اینؾ ںیم اکی اتکب ےہ۔ 

ں ےن اس اک اھچیپ ںیہن وھچڑا اہیں کت ہک اوہنں ہن فہ اتکب اکنیل اس ںیم رحتری اھت ہک املسمونں ےک وخؿ ربارب ںیہ افر انپہ دے گووگ

اتکس ےہ ومعمیل املسمؿ افر فہ اکی اہھت یک رطح ںیہ ریغفں رپ افر ومنینم وک اکرف ےک وعض لتق ہن ای اجےئ افر ہن یہ ذیم سج فتق 

  فہ ابیق رےہ۔کت اےنپ ارقار رپ

 دمحم نب اشبر، اجحج نب اہنمؽ، امہؾ، اتقدة، اوباسحؿ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت یلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 اکرف ےک دبہل املسمؿ ہن لتق ای اجےئ

     1048    حسیث                               سو٦ ج٠س  :  ج٠س

اح٤س ب٩ حٔؽ، وہ اپ٨ے واٟس سے، ابزاہی٥ ب٩ كہ٤ا٪، ححاد ب٩ ححاد، ٗتازة، ابوحشا٪ ا ارعد، حرضت ٣اٟک ب٩  :  راوی

 حارث

ثَىٔي إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ كَ  ا٢َ َحسَّ َٗ ثَىٔي أَبٔي  َٗا٢َ َحسَّ ِٕٔؽ  ٩ًَِ أَبٔي أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َِٟححَّأد  أد ب٩ِٔ ا َِٟححَّ ٩ًَِ ا ِض٤َاَ٪ 

إِٔ٪ لَا َٓ وَ٪  ٌُ َّ بٔض٥ِٔ ٣َا َشِش٤َ ظَّ َٔ ِس َت َٗ لٓٔيٕ إٔ٪َّ ا٨َّٟاَض  ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َٗ َُّط  ٔ أ٧َ ٩ًَِ اِْلَِطتَر ٔد  اَ٪ اِْلرَِعَ ٠ًََِیطٔ َحشَّ َّي اهَّللُ  َ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

 َٟ ٔ ًَضَٔس إ  ٥َ ضَ َوَس٠َّ ٌِ ٥ِ َش َٟ ِضّسا  ًَ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٔلَيَّ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ًَضَٔس إ ا٢َ ٣َا  َٗ ث٨َِا بٔطٔ  ََٓحسِّ ِضّسا  ًَ ٔلَي ا٨َّٟأض َُیَِر أَ٪َّ ِیَک  ِسُظ إ

أُ ز٣َٔاُؤص٥ُِ َشِشَعي بٔٔذ٣َّ  َٓ ٨٣ُٔوَ٪ َتَتکَا ِْ ٤ُ ِٟ َٓإَٔذا ٓٔیَضا ا ّة  َٔ أب َسِیفٔي َػٔحی ٩ْ٣ٔ بٔکَأَفٕ َو َا ذُو فٔي ِٔقَ ِْ َت١ُ ٣ُ ِ٘ تٔض٥ِٔ أَِز٧َاص٥ُِ  َا ُش

ٔ ٣ُِدَتَصْ  ًَِضسٔظ ِضٕس فٔي  ًَ 

ادمح نب صفح، فہ اےنپ فادل ےس، اربامیہ نب امہطؿ، اجحج نب اجحج، اتقدة، اوباسحؿ االرعج، رضحت امکل نب احرث اح ر ےس 

ؿ رہشت وہیئگ ےہ ہک ارگ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت یلع ےس اہک گووگں ےک درایم

ےن وکیئ اخص زیچ مت وک التبیئ وہ وت فہ ایبؿ افر لقن رکف۔ رضحت یلع ےن رفامای رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وکیئ 

ولتار ےک الغػ ںیم اکی اتکب ےہ اس وک داھکی ایگ وت اخص ابت ھجم وک ںیہن التبیئ  و افر دفرسے گووگں وک ہن التبیئ وہ نکیل ریمی 



 

 

اس ںیم اھکل اھت ہک املسمونں ےک وخؿ ربارب ںیہ افر ومعمیل املسمؿ ذہم داری ےل اتکس ےہ )یسک رشمک ف اکرف یک اامؿ یک( افر ومنم 

 رپ اقمئ رےہ۔ اکرف ےک وعض لتق ںیہن ای اجےئ اگ ہن فہ اکرف سج ےس ہک ارقار وہا سج فتق کت فہ اےنپ ارقار

 ادمح نب صفح، فہ اےنپ فادل ےس، اربامیہ نب امہطؿ، اجحج نب اجحج، اتقدة، اوباسحؿ االرعج، رضحت امکل نب احرث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذیم اکرف ےک لتق ےس قلعتم

 قلعتماسقتم ےک  :   ابب

 ذیم اکرف ےک لتق ےس قلعتم

     1049    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس، ًیی٨ہ، وہ اپ٨ے واٟس سے، ابوبَکة :  راوی

ا٢َ أَِخبََرنٔي  َٗ ٩ًَِ ًَُیِی٨ََة  ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش َّي اهَّللُ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ َة  ا٢َ أَبُو بََِکَ َٗ ا٢َ  َٗ أَبٔي 

َِٟح٨َّةَ  ٠ًََِیطٔ ا ٦َ اهَّللُ  ٨ِضٔطٔ رَحَّ ُٛ  ٔ َُیِر اصّٔسا فٔي  ٌَ َت١َ ٣ُ َٗ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد اامسلیع نب دوعسد، اخدل، ہنییع، فہ اےنپ فادل ےس، اوبرکبة ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص

 رفامای  و وکیئ یسک ذیم وک لتق رکے وت دخافدن دقفس اس رپ تنج وک رحاؾ رفام دے اگ۔

 اامسلیع نب دوعسد، اخدل، ہنییع، فہ اےنپ فادل ےس، اوبرکبة :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 ذیم اکرف ےک لتق ےس قلعتم

     1050    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حشین ب٩ رحیث، اس٤اًی١، یو٧ص، ح٥ٜ ب٩ ا ارعد، اطٌث ب٩ ثز٠٣ة، ابوبَکة :  راوی

 ٌٔ ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ یِٕث  ُِٟحَشیُِن ب٩ُِ رُحَ َة أَِخبََر٧َا ا ٩ًَِ أَبٔي بََِکَ ٔث ب٩ِٔ ثُز٠َ٣َُِة  ٌَ ٩ًَِ اِْلَِط ٔد  ٥ٔ ب٩ِٔ اِْلرَِعَ
َٜ َِٟح ٩ًَِ ا ٩ًَِ یُو٧َُص  ی١ُ 

 ٔ یِر َِ اصَٔسّة بٔ ٌَ ّشا ٣ُ ِٔ َت١َ َن َٗ  ٥َ ٩ِ٣َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َِٟح٨ََّة أَِ٪ شَ  َٗ ٠َِیطٔ ا ًَ ٦َ اهَّللُ   ُظ٥َّ رٔیَحَضاح٠َِّٔضا رَحَّ

، اوبرکبة ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 

نیسح نب رحثی، اامسلیع، ویسن، مکح نب االرعج، اثعش نب  رملة

فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و وکیئ ذیم وک لتق رکے ریغب اس ےک وخؿ ےک الحؽ وہےن ےک وت رحاؾ رفام دے اگ دخافدن دقفس اس رپ 



 

 

  وخوبش۔تنج افر اس یک

، اوبرکبة :  رافی

 

 نیسح نب رحثی، اامسلیع، ویسن، مکح نب االرعج، اثعش نب  رملة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 ذیم اکرف ےک لتق ےس قلعتم

     1051    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیَل٪، نرض، طٌبہ، ہَل٢ ب٩ ششاٖ، ٗاس٥ ب٩ ٣دی٤زة :  راوی

٩ًَِ صََٔل٢ٔ ب٩ِٔ شَ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ا٨َّٟرِضُ  ا٢َ َحسَّ َٗ أس٥ٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َُِیََلَ٪  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا  ٕٖ َشا

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  ٣َُدِی٤َٔزةَ  َّي اهَّللُ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ َّي اهَّللُ  َت١َ َرُجَّل ٩ًَِ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ا٨َّٟٔييِّ َػل َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ

ٌٔی َُٟیوَجُس ٩ِ٣ٔ ٣َٔشیَرةٔ َسِب َِٟح٨َّٔة َوإٔ٪َّ رٔیَحَضا  ٥ِ َیحِٔس رٔیَح ا َٟ ةٔ  َّ٣ ًَا٣ّا٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ اٟذِّ  َن 

ر ة ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اکی احصیب ےس ہک  ہک رضحت روسؽ رکمی 
ئم
ب

 

ج
م

ومحمد نب الیغؿ، رضن، ہبعش، الہؽ نب ک اػ، اقمس نب 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و وکیئ یسک ذیم وک لتق رکے وت فہ صخش تنج یک وخوبش ںیہن اپےئ اگ احالہکن اس یک وخوبش رتس

 کت ےک افہلص ےس وسحمس وہیت ےہ۔اسؽ 

ر ة :  رافی
ئم
ب

 

ج
م

 ومحمد نب الیغؿ، رضن، ہبعش، الہؽ نب ک اػ، اقمس نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 ذیم اکرف ےک لتق ےس قلعتم

     1052    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابزاہی٥ زحی٥، ٣زوا٪، حش٩، اب٩ ٤ًزو، ٣حاہس، ج٨ازة ب٩ ابوا٣یة، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًزو :  راوی

َِٟحَش٩ُ َوصَُو ا ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ٣َزَِواُ٪  ا٢َ َحسَّ َٗ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ زَُحِی٥ْ  ًَ ٩ًَِ ُج٨َاَزَة أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس  ٤ِزٕو  ًَ ب٩ُِ 

تَ  َٗ  ٥َ ٩ِ٣َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٤ِزٕو  ًَ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ َة  ٥ِ َیحِٔس ب٩ِٔ أَبٔي أ٣َُیَّ َٟ ٔة  َّ٣ تٔیَّل ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ اٟذِّ َٗ  ١َ

َُٟیوجَ  َِٟح٨َّةٔ َوإٔ٪َّ رٔیَحَضا  ًَا٣ّارٔیَح ا ٌٔیَن   ُس ٩ِ٣ٔ ٣َٔشیَرةٔ أَِرَب

، دبعاہلل نب رمعف ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ 

 

دبعارلنمح نب اربامیہ دمیح، رمفاؿ، نسح، انب رمعف، اجمدہ، انجدة نب اوبامتئة



 

 

احالہکن اس )تنج( یک رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و وکیئ ذیم وک لتق رکے وت فہ تنج یک وخوبش یھب ںیہن اپےئ اگ 

 وخوبش ہاسیل اسؽ یک اسمتف ےس )یھب( وسحمس وہ اجیت ےہ۔

، دبعاہلل نب رمعف :  رافی

 

 دبعارلنمح نب اربامیہ دمیح، رمفاؿ، نسح، انب رمعف، اجمدہ، انجدة نب اوبامتئة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الغومں ںیم اصقص ہن وہان بج ہک وخؿ ےس مک رجؾ اک اراکتب رک ں

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 الغومں ںیم اصقص ہن وہان بج ہک وخؿ ےس مک رجؾ اک اراکتب رک ں

     1053    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٟس سے، ٗتازة، ابونرضة، ٤ًزا٪ ب٩ حؼیناسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، وہ اپ٨ے وا :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ثَىٔي أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ اذُ ب٩ُِ صَٔظا٦ٕ  ٌَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٣ُ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ حَُؼیِٕن أَ٪َّ أَِخبََر٧َا إِٔسَح َة  ي َنرِضَ

ٍَ أُذَُ٪ ََُُل  َل َٗ اَئ  ُٓرَقَ َُٟض٥ِ َطِیّئاََُُل٣ّا ْٔل٧َُإض   ١ِ ٌَ ٥ِ٠َ یَِح َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  أََتِوا ا٨َّٟٔييَّ َػل َٓ  ٦ٕ ْٔل٧َُإض أ٨ََُِٔیاَئ 

ااحسؼ نب اربامیہ، اعمذ نب اشہؾ، فہ اےنپ فادل ےس، اتقدة، اوبرضنة، رمعاؿ نب نیصح ےس رفاتی ےہ ہک  سلف گووگں اک اکی الغؾ اھت 

ؾ اک اکؿ اکٹ دای۔ فہ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ۔ آپ یلص اہلل اس ےن امدلارفں ےک اکی الغ

 ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک ھچک ںیہن دگواای، ویکہکن اس اک امکل  سلف اھت افر ارگ فہ دفتل دنم وہ ا وت دتی ادا رکان ڑپیت(۔

 دل ےس، اتقدة، اوبرضنة، رمعاؿ نب نیصحاقحس نب اربامیہ، اعمذ نب اشہؾ، فہ اےنپ فا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داتن ںیم اصقص ےس قلعتم

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 داتن ںیم اصقص ےس قلعتم

     1054    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ابوخاٟس س٠امی٪ ب٩ حیا٪، ح٤یس، ا٧ص :  راوی

 ًَ ث٨ََا ح٤َُِیْس  ا٢َ َحسَّ َٗ اَ٪  ُ٪ ب٩ُِ َحیَّ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا أَبُو َخأٟٕس ُس٠َامِیَ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  َّي اهَّللُ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٩ِ أ٧ََٕص أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل



 

 

َض  َٗ َِٟ٘ٔؼاُؾ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َٛٔتاُب اهَّللٔ ا َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ٩ِّ َو َِٟ٘ٔؼأؾ فٔي اٟشِّ  ي بٔا

ااحسؼ نب اربامیہ، اوباخدل امیلسؿ نب ایحؿ، دیمح، اسن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن داتن ںیم 

 ای اتکب اہلل اصقص اک مکح رفامیت ےہاصقص اک مکح دای افر رفام

 ااحسؼ نب اربامیہ، اوباخدل امیلسؿ نب ایحؿ، دیمح، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 داتن ںیم اصقص ےس قلعتم

     1055    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ٗتازة، حش٩، س٤زة :  راوی

 ٩ًَِ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ رَفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا ٩ًَِ َس٤َُزَة أَ٪َّ َرُس  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َِٟحَش٩ٔ  و٢َ ا

٨ًَِاظُ  ِبَسُظ َجَس ًَ  ََ َت٨َ٠ِاُظ َو٩ِ٣َ َجَس َٗ ًَِبَسُظ  َت١َ  َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   اهَّللٔ َػل

دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدة، نسح، رمسة ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و 

ؾ وک لتق رکے اگ وت مہ اس وک لتق رک ں ےگ افر  و صخش الغؾ اک وکیئ وضع ینعی مسج اک وکیئ ہصح اکےٹ اگ وت مہ یھب اس ےک صخش اےنپ الغ

 مسج اک )فہ یہ( ہصح اکںیٹ ےگ۔

 دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدة، نسح، رمسة :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 داتن ںیم اصقص ےس قلعتم

     1056    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي و ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، وہ اپ٨ے واٟس سے، ٗتازة، حش٩، س٤زة :  راوی

ُس ب٩ُِ ا َِٟحَش أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ا َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ثَىٔي أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ اذُ ب٩ُِ صَٔظا٦ٕ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا َا َحسَّ َٗ إر 
ُس ب٩ُِ َبظَّ ٩ًَِ ٤َُِٟثىَّي َو٣َُح٤َّ  ٩ٔ

ِبَس  ًَ  ََ ِبَسُظ َخَؼِی٨َاُظ َو٩ِ٣َ َجَس ًَ ا٢َ ٩ِ٣َ َخَصي  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ارٕ َس٤َُزَة أَ٪َّ ٧َٔييَّ اهَّللٔ َػل ُى  ٔاب٩ِٔ َبظَّ ِٔ ٨ًَِاُظ َوا٠َّٟ  ُظ َجَس

 دمحم نب ینثم ف دمحم نب اشبر، اعمذ نب اشہؾ، فہ اےنپ فادل ےس، اتقدة، نسح، رمسة ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل



 

 

 ولکناےئ( وت مہ اس وک یصخ

 

رک ں ےگ افر  و صخش انک اکؿ ای  فملس ےن رفامای  و صخش اےنپ الغؾ وک یصخ رکاےئ )ینعی اس ےک صخ

 وکیئ وضع اےنپ الغؾ اک اکےٹ وت مہ یھب اس اک فہ یہ وضع اکںیٹ ےگ۔

 دمحم نب ینثم ف دمحم نب اشبر، اعمذ نب اشہؾ، فہ اےنپ فادل ےس، اتقدة، نسح، رمسة :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 داتن ںیم اصقص ےس قلعتم

     1057    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ س٠امی٪، ًٔا٪، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ثاب ، ا٧ص :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ اُ٪  َّٔ ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ٍٔ أ٦َُّ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ أُِخَ  اٟزُّبَیِّ ث٨ََا ثَابْٔ   ا٢َ َحسَّ َٗ ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  َح٤َّ

َّي ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٔلَي ا٨َّٟٔييِّ َػل َٓاِخَتَؼ٤ُوا إ َِٟ٘ٔؼاَؾ  َحارٔثََة َجَزَحِ  إِٔنَشا٧ّا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا ًَ اهَّللُ 

َتؽُّ ٨ِ٣َٔضا أَبَ  ِ٘ ََُٓل٧ََة  َا َواهَّللٔ  َا ُش َتؽُّ ٩ِ٣ٔ  ِ٘ ٍٔ َیا َرُسو٢َ اهَّللٔ أَشُ َِٟ  أ٦ُُّ اٟزَّبٔی ا َ٘ َٓ َِٟ٘ٔؼاَؾ  َّي اهَّللُ ا ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ّسا 

ا َٗ َِٟ٘ٔؼاُؾ َٛٔتاُب اهَّللٔ  ٍٔ ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُسِبَحاَ٪ اهَّللٔ یَا أ٦َُّ اٟزَّبٔی ب٠ُٔوا ًَ َٗ َّي  َِٟ  َحً ٤َا َزا َٓ َتؽُّ ٨ِ٣َٔضا أَبَّسا  ِ٘ َِٟ   َا َواهَّللٔ  َا شُ

ًَلَي اهَّللٔ َْلَبَزَّظُ  َش٥َ  ِٗ ِو أَ َٟ ٔ اهَّللٔ ٩ِ٣َ  ا٢َ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ ًَٔباز َٗ َیَة   اٟسِّ

 ےن اکی صخش وک زیمخ رک ادمح نب امیلسؿ، افعؿ،  ،ند نب ہملس، اثتب، اسن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رعیب رضحت اؾ احرہث یک نہب

دای رھپ اس ہلئسم اک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم دقمہم شیپ وہا۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ےس ااقتؾ ایل اجےئ ےن رفامای اس اک ااقتؾ ایل اجےئ اگ ہی ابت نس رک رضحت اؾ رعیب ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ای اس 

 اگ دخا یک مسق اس ےس ابلکل یھبک ااقتؾ ںیہن ایل اجےئ اگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ! اے اؾ رعیب اتکب اہلل ایس رطہقی

 رںیہ اہیں کت ےس مکح رکیت ےہ دبہل افر ااقتؾ ےنیل اک اس ےن اہک دخا یک مسق اس ےس ااقتؾ ںیہن ایل اجےئ اگ۔ فہ اخوتؿ یہی ابت یتہک

ہک اؿ گووگں ےن دتی انیل وظنمر رک ایل اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل ےک ضعب دنبے اس رطح ےک ںیہ ہک ارگ فہ 

 دخافدن دقفس یک مسق اھک ںیل وت دخافدن دقفس اؿ وک اچس رک داتی ےہ۔

 ادمح نب امیلسؿ، افعؿ،  ،ند نب ہملس، اثتب، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 داتن ےک اصقص ےس قلعتم

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 داتن ےک اصقص ےس قلعتم

     1058    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ز، برش، ح٤یسح٤یس ب٩ ٣شٌسة و اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌو :  راوی

ا٢َ َذََکَ أ٧ََْص أَ  َٗ ٩ًَِ ح٤َُِیٕس  ث٨ََا برِٔشْ  ا٢َ َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش َسَة َوإِٔس٤َ ٌَ َة أَِخبََر٧َا ح٤َُِیُس ب٩ُِ ٣َِش ِت ث٨َٔیَّ َُسَ َٛ َتطُ  َّ٤ًَ  َّ٪

 َ٘ َٓ َِٟ٘ٔؼأؾ  ٥َ بٔا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َضي ٧َٔييُّ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ َّٟٔذی َجارٔیَٕة  ََُٓل٧ََة  َا َوا ُة  ا٢َ أَُخوَصا أ٧ََُص ب٩ُِ ا٨َّٟرِضٔ أَتَُُِٜسُ ث٨َٔیَّ

 َٓ َو َواِْلَِرَغ  ِٔ ٌَ ِٟ َٔک َسأَُٟوا أَص٠ََِضا ا ِب١َ ذَٟ َٗ ا٢َ َولَا٧ُوا  َٗ ََُٓل٧ََة  ُة  ِّٙ  َا تَُُِٜسُ ث٨َٔیَّ َِٟح َثَک بٔا ٌَ ٥ًَُّ أ٧ََٕص َب َٕ أَُخوصَا َوصَُو  ا َح٠َ َّ٤٠َ

ٔ  َوصُوَ  ٥َ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ ًَٔباز ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َٓ  ٔ و ِٔ ٌَ ِٟ ِو٦ُ بٔا َ٘ ِٟ ضٔیُس یَِو٦َ أُحُٕس َرضَٔي ا
ًَلَي اهَّللٔ َْلَبَزَّظُ  اٟظَّ َش٥َ  ِٗ َِٟو أَ  اهَّللٔ ٩ِ٣َ 

ےن رفامای اؿ یک ٹوھیھپ ےن اکی ڑلیک اک داتن دیمح نب دعسمة ف اامسلیع نب دوعسد، رشب، دیمح ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اسن نب امکل 

وتڑ دای۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )اس دقمہم ںیم( اصقص اک مکح رفامای اؿ ےک اھبیئ رضحت اسن نب رضن )ینعی 

ت یک مسق سج ےن ہک آپ رضحت اسن نب امکل ےک اچچ( ےن اہک ہک الفں اخوتؿ )ینعی اؿ یک نہب( اک داتن ںیہن وتڑا اجےئ اگ اس ذا

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اچسیئ افر قح ےک اسھت  اجیھ ےہ اس اک داتن یھبک ںیہن وتڑا اجےئ اگ۔ ےلہپ اؿ گووگں ےن اس ڑلیک ےک فراثء

یئ ےس ہہک راھک اھت ہک مت گوگ اس وک اعمػ رک دف ای اس ےس دتی فوصؽ رکف )نکیل فہ گوگ ںیہن امےتن ےھت( سج فتق اؿ ےک اھب

رضحت اسن نب رضن ےن ) و ہک رضحت اسن نب امکل ےک اچچ ےھت افر رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت زغفہ ادح 

ںیم دیہش وہےئ( مسق اھکیئ ہک اس ےک فراثء اعمػ رکےن رپ راضدنم وہےئ۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 

 اےسی ںیہ ہک ارگ فہ اہلل ےک رھبفہس رپ مسق اھک ںیل وت دخافدن دقفس اؿ وک اچس رک دے۔رفامای ضعب اہلل ےک دنبے 

 دیمح نب دعسمة ف اامسلیع نب دوعسد، رشب، دیمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 ص ےس قلعتمداتن ےک اصق

     1059    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، خاٟس، ح٤یس، ا٧ص سے روای  ےہ ٛہ حرضت ربیٍ :  راوی

ِت اٟ َُسَ َٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ث٨ََا ح٤َُِیْس  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا َِٟیض٥ِٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٔ َل٠َبُوا إ َٓ َة َجارٔیَٕة  ٍُ ث٨َٔیَّ زُّبَیِّ

 ٔ أ٣َََز ب َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  أََتِوا ا٨َّٟٔييَّ َػل َٓ أَبَِوا  َٓ ٠َِیض٥ِٔ اِْلَِرُغ  ًَ زَٔق  ٌُ َٓ أَبَِوا  َٓ َو  ِٔ ٌَ ِٟ ا٢َ أ٧ََُص ب٩ُِ ا٨َّٟرِضٔ یَا ا َٗ َِٟ٘ٔؼأؾ  ا

ِو٦ُ َو  َرُسو٢َ اهَّللٔ تَُُِٜسُ ث٨َٔیَّةُ  َ٘ ِٟ ضَٔي ا َِٟ٘ٔؼاُؾ ََفَ ا٢َ یَا أ٧ََُص َٛٔتاُب اهَّللٔ ا َٗ ِّٙ  َا تَُُِٜسُ  َِٟح َثَک بٔا ٌَ ٔذی َب
َّٟ ٍٔ  َا َوا ِوا اٟزُّبَیِّ َٔ ًَ

ًَلَي اهَّللٔ َْلَبَزَّظُ  َش٥َ  ِٗ ِو أَ َٟ ٔ اهَّللٔ ٩ِ٣َ  ا٢َ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ ًَٔباز َ٘ َٓ 

ہک رضحت رعیب ےن اکی ڑلیک اک داتن وتڑ دای وت اس ےک فرہث ےن اعمیف ہایہ نکیل ڑلیک دمحم نب ینثم، اخدل، دیمح، اسن ےس رفاتی ےہ 

ےک فراثء ےن ااکنر رفام دای رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ آپ ےن اصقص ےنیل اک مکح رفام 

 داتن وتڑا اجےئ اگ اس ذات یک مسق ہک سج ےن ہک آپ وک اچس ربمغیپ رک دای۔ رضحت اسن نب رضن ےن اہک ای روسؽ اہلل! ای رضحت رعیب اک

ےک  اجیھ ےہ اؿ اک داتن یھبک ںیہن وتڑا اجےئ اگ۔ آپ ےن رفامای اے اسن! اتکب اہلل ایس رطہقی ےس مکح رکیت ےہ ااقتؾ ےنیل اک۔ رھپ 

دن دقفس ےک ضعب دنبے اےسی ںیہ ہک ارگ اس ےک فہ گوگ راضدنم وہ ےئگ اوہنں ےن اعمػ رفام دای اس رپ آپ ےن رفامای دخاف

 رھبفہس رپ مسق اھک ںیل وت دخافدن دقفس اؿ وک اچس رک دے۔

 دمحم نب ینثم، اخدل، دیمح، اسن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رعیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ںیم اصقص ےس قلعتم رضحت رمعاؿ نب نیصح یک رفاتی ںیم االتخػ ےس قلعتماکٹ اھکےن

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 اکٹ اھکےن ںیم اصقص ےس قلعتم رضحت رمعاؿ نب نیصح یک رفاتی ںیم االتخػ ےس قلعتم

     1060    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 جوزاء، ِقیع ب٩ ا٧ص، اب٩ ًو٪، اب٩ سیری٩، ٤ًزا٪ ب٩ حؼیناح٤س ب٩ ًث٤ا٪، ابو :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ سٔ  ًَِوٕ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  یُِع ب٩ُِ أ٧ََٕص  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ُِقَ َٗ َِٟحِوَزأئ  ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ حَُؼیِٕن أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ أَبُو ا یرٔی٩َ 

َٓا٧َِتزَ  ًَفَّ یََس َرُج١ٕ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ٪َّ َرُجَّل  َّي اهَّللُ  ٠ًََِیطٔ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َسی  ٌِ َٓاِسَت ا٢َ ث٨ََایَاُظ  َٗ َلِ  ث٨َٔیَُّتُط أَِو  َ٘ َش َٓ  ََ یََسُظ 

 ٔ ََ یََسُظ ف ٥َ ٣َا َتأ٣ُِزُنٔي َتأ٣ُِزُنٔي أَِ٪ آ٣َُزُظ أَِ٪ یََس ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َٟطُ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ٔ ِح١ُ إِٔ٪ ي ٓ َٔ ِٟ ٥ُ ا ـَ ِ٘ ٤َا َش َٛ ٤َُضا  ـَ ِ٘ یَک َت

ًَِضا إِٔ٪ ٔطئَِ   ٔ ٤ََضا ث٥َُّ ا٧َِتز ـَ ِ٘ َّي َش َِٟیطٔ یََسَ  َحً ٔ ٍِ إ َٓ اِز َٓ  ٔطئَِ  



 

 

ادمح نب امثعؿ، اوب وزاء، رقشی نب اسن، انب وعؿ، انب ریسنی، رمعاؿ نب نیصح ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن داوتنں ےس 

ڑکپا اس ےن اانپ اہھت زفر ےس اچنیھک اس اک اکی داتن وٹٹ ایگ ای اس ےک یئک داتن وٹٹ ےئگ اس ےن رضحت دفرسے صخش اک اہھت 

 ےہ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس یک رفاید یک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت ھجم ےس ای اتہک ےہ؟ ای وت ہی اتہک

 اہھت ریتے ہنم ںیم دے دے رھپ اس وک وت داتن ےس ابچےئ ہک سج رطہقی ےس ہک اجونر ابچ ا ےہ ہک ںیم اس وک مکح دفں ہک فہ اانپ

 ارگ وت ہاےہ وت اس وک اانپ اہھت دے دے ابچ ےن ےک فاےطس رھپ اکنؽ ےل ارگ ہاےہ۔

 ادمح نب امثعؿ، اوب وزاء، رقشی نب اسن، انب وعؿ، انب ریسنی، رمعاؿ نب نیصح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 اکٹ اھکےن ںیم اصقص ےس قلعتم رضحت رمعاؿ نب نیصح یک رفاتی ںیم االتخػ ےس قلعتم

     1061    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یزیس، سٌیس ب٩ ابورعوبة، ٗتازة، زرارة ب٩ اوفي، ٤ًزا٪ ب٩ حؼین ٤ًزو ب٩ ًلي، :  راوی

٩ًَِ ُز  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ وبََة  ٌٔیُس ب٩ُِ أَبٔي رَعُ ث٨ََا َس
ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا یَزٔیُس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا  َراَرَة ب٩ِٔ أَِوفَي 

ًَفَّ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ  حَُؼیِٕن أَ٪َّ َرُجَّل  ًَ َّي اهَّللُ  ٔلَي ا٨َّٟٔييِّ َػل ٍَ َذَٟٔک إ ٔ ًَِ  ث٨َٔیََّتُط ََفُٓ ا٧َِتزَ َٓ َٓاِجَتَذبََضا  ًَلَي ذَٔرأًطٔ  أَبَِل٠ََضا آَخَ  َٓ  ٥َ

ِح١ُ  َٔ ِٟ ٥ُ ا ـَ ِ٘ ٤َا َش َٛ َِٟح٥َ أَخٔیَک   ٥َ ـَ ِ٘ ا٢َ أََرِزَت أَِ٪ َت َٗ  َو

، اتق

 

ة
ب 
دة، زرارة نب افیف، رمعاؿ نب نیصح ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن دفرسے صخش اک رمعف نب یلع، زیدی، دیعس نب اوبرعف

ابزف اکٹ ایل۔ اس ےن اہھت چنیھک ایل اس اک داتن لکن ایگ رھپ ہی دقمہم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم شیپ 

اس وک ھچک ںیہن دگواای افر رفامای مت ہا ےت وہ ہک مت اےنپ اھبیئ اک  وہا آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن سج صخش اک داتن اڑھک ایگ اھت

 وگتش ابچگو سج رطہقی ےس ہک اجونر ابچ ا ےہ۔

، اتقدة، زرارة نب افیف، رمعاؿ نب نیصح :  رافی

 

ة
ب 
 رمعف نب یلع، زیدی، دیعس نب اوبرعف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 اکٹ اھکےن ںیم اصقص ےس قلعتم رضحت رمعاؿ نب نیصح یک رفاتی ںیم االتخػ ےس قلعتم

     1062    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ٗتازة، زرارة، ٤ًزا٪ ب٩ حؼین :  راوی



 

 

٩ًَِ ُز أَ  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ رَفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ حَُؼیِٕن ِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َراَرَة 

 َ٨ َٓ ََ یََسُظ ٩ِ٣ٔ ٓٔیطٔ  ا٧َِتزَ َٓ فَّ أََحُسص٤َُا َػاحَٔبُط  ٌَ َٓ لَي َرُجَّل  ٌِ اَت١َ َش َٗ ا٢َ  َّي اهَّللُ َٗ ٔلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َٓاِخَتَؼ٤َا إ َسَرِت ث٨َٔیَُّتُط 

َٟطُ  ِح١ُ  َا زٔیََة  َٔ ِٟ فُّ ا ٌَ ٤َا َش َٛ ٥ِ أََخاُظ  ُٛ فُّ أََحُس ٌَ ا٢َ َش َ٘ َٓ  ٥َ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

 صخش ےس ڑلایئ وہیئگ رھپ دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدة، زرارة، رمعاؿ نب نیصح ےس رفاتی ےہ ہک رضحت یلعی یک اکی

اکی ےن دفرسے اک اہھت اکٹ ڈاال اس ےن اانپ اہھت اس ےک ہنم ےس ٹیسھگ ایل )اس فہج ےس( دفرسے اک داتن لکن ایگ رھپ دفونں 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ ڑلےت وہےئ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہمترے 

  ےس اکی صخش اےنپ اھبیئ وک اجونر یک رطح اک ات ےہ )رھپ فہ صخش دتی ام اتگ ےہ( اس وک یھبک دتی ںیہن ےلم یگ۔ںیم

 دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدة، زرارة، رمعاؿ نب نیصح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 اکٹ اھکےن ںیم اصقص ےس قلعتم رضحت رمعاؿ نب نیصح یک رفاتی ںیم االتخػ ےس قلعتم

     1063    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ سابٙ ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

ًَبِ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ َّٟٔذی أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنِصٕ  ا٢َ فٔي ا َٗ لَي  ٌِ ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ حَُؼیِٕن أَ٪َّ َش ٩ًَِ ُزَراَرَة  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ُس اهَّللٔ 

ََٟک  ا٢َ  َا زٔیََة  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٨ََسَرِت ث٨َٔیَُّتُط إٔ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل َٓ  ًَفَّ 

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔

 اسقب ےک اطمقب ےہ۔رتہمج  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 اکٹ اھکےن ںیم اصقص ےس قلعتم رضحت رمعاؿ نب نیصح یک رفاتی ںیم االتخػ ےس قلعتم

     1064    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ ساب٘ہ حسیث ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

ا٢َ  َٗ ٤َُِٟباَرٔ   ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ا ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ُزَراَرةُ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبَاُ٪  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبُو صَٔظا٦ٕ  َحسَّ



 

 

٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ حُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ب٩ُِ أَِوفَي  َّي اهَّللُ  ٔلَي ا٨َّٟٔييِّ َػل َٙ إ َٓا٧َِل٠َ ََ ث٨َٔیََّتُط  ا٧َِتزَ َٓ ََ َرُج١ٕ  ًَفَّ ذَٔرا ََٓذََکَ َؼیِٕن أَ٪َّ َرُجَّل   ٥َ

أَبَِل٠ََضا َٓ ِح١ُ  َٔ ِٟ ٥ُ ا ـَ ِ٘ ٤َا َش َٛ ََ أَخٔیَک  ٥َ ذَٔرا ـَ ِ٘ ا٢َ أََرِزَت أَِ٪ َت َ٘ َٓ ُط  َٟ  َذَٟٔک 

 اطمقب ےہ۔رتہمج اسہقب دحثی ےک 

 رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکی آدیم وخد اےنپ وک اچبےئ افر اس ںیم دفرسے صخش اک اصقنؿ وہ وت اچبےن فاےل رپ امضؿ ںیہن ےہ

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 یم وخد اےنپ وک اچبےئ افر اس ںیم دفرسے صخش اک اصقنؿ وہ وت اچبےن فاےل رپ امضؿ ںیہن ےہاکی آد

     1065    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣اٟک ب٩ خ٠ی١، اب٩ ابوًسی، طٌبہ، ح٥ٜ، ٣حاہس، شٌلي اب٩ ا٣یة :  راوی

ا٢َ حَ  َٗ َِٟد٠ٔی١ٔ  اَت١َ أَِخبََر٧َا ٣َأُٟک ب٩ُِ ا َٗ َُّط  لَي اب٩ِٔ ٨ِ٣َُیَة أ٧َ ٌِ ٩ًَِ َش ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس   ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ًَٔسٓیٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔي  سَّ

 َّ ٔلَي ا٨َّٟٔييِّ َػل ٍَ َذَٟٔک إ ٔ ٍَ ث٨َٔیََّتُط ََفُٓ ٠َ َ٘ َٓ ََ یََسُظ ٩ِ٣ٔ ٓٔیطٔ  ا٧َِتزَ َٓ  أََحُسص٤َُا َػاحَٔبُط 
فَّ ٌَ َٓ ًَ َرُجَّل  فُّ ي اهَّللُ  ٌَ ا٢َ َش َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

أَبَِل٠ََضا َٓ َِٟبَِکُ  فُّ ا ٌَ ٤َا َش َٛ ٥ِ أََخاُظ  ُٛ  أََحُس

 یک اکی آدیم ےس ڑلایئ وہیئگ رھپ اکی دفرسے صخش ےک اہھت رپ اکٹ 

 

امکل نب لیلخ، انب اوبدعی، ہبعش، مکح، اجمدہ، یلعی انب امتئة

( ںیم دفرسے صخش اک داتن اڑھک ایگ۔ رھپ ہی اعمہلم دختم وبنی یلص اہلل ہیلع ایل۔ اس ےن اانپ اہھت ہنم ےس ڑھچاان ہااہ ایس )شکمشک

فآہل فملس ںیم شیپ وہا آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہمترے ںیم ےس اکی اےنپ اھبیئ ےک اک ات ےہ  واؿ افٹن یک رطح اک ات 

 ۔ےہ افر اس وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دتی ںیہن دگوایئ

  :  رافی

 

 امکل نب لیلخ، انب اوبدعی، ہبعش، مکح، اجمدہ، یلعی انب امتئة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 امضؿ ںیہن ےہ اکی آدیم وخد اےنپ وک اچبےئ افر اس ںیم دفرسے صخش اک اصقنؿ وہ وت اچبےن فاےل رپ

     1066    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ًبیس ب٩ ً٘ی١، وہ اپ٨ے زازا سے، طٌبہ، ح٥ٜ، ٣حاہس، شٌلي اب٩ ا٣یہ :  راوی

ث٨ََا َجسِّ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَ٘ٔی١ٕ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ًُبَِیٔس ب٩ِٔ  ًَ ُس ب٩ُِ  لَي أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌِ ٩ًَِ َش ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس   ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ی 

َٓاِخَتَؼ  َِٟقي ث٨َٔیََّتُط  َ أ َٓ ًََضا  َٓا٧َِتزَ فَّ یََسُظ  ٌَ َٓ اَت١َ َرُجَّل  َٗ َّي اهَّللُ اب٩ِٔ ٨ِ٣َُیَة أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ بَىٔي َت٤ٔی٥ٕ  ٔلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٤َا إ

َضا أَِی أَبَِل٠ََضا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  أَك٠ََّ َٓ َِٟبَِکُ  فُّ ا ٌَ ٤َا َش َٛ ٥ِ أََخاُظ  ُٛ فُّ أََحُس ٌَ ا٢َ َش َ٘ َٓ 

دمحم نب دبعاہلل نب دیبع نب لیقع، فہ اےنپ دادا ےس، ہبعش، مکح، اجمدہ، یلعی انب اہیم ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن ہلیبق ینب میمت 

  ےک اطمقب ےہ۔ںیم ےس دفرسے ےس ڑلایئ یک آرخ کت اسہقب رفاتی

 دمحم نب دبعاہلل نب دیبع نب لیقع، فہ اےنپ دادا ےس، ہبعش، مکح، اجمدہ، یلعی انب اہیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زری رظن دحثی ںیم رضحت اطعء رپ رفاویں اک االتخ ػ

 ےک قلعتماسقتم  :   ابب

 زری رظن دحثی ںیم رضحت اطعء رپ رفاویں اک االتخ ػ

     1067    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزا٪ ب٩ بکار، اح٤س ب٩ خاٟس، ٣ح٤س، ًلاء ب٩ ابورباح، ػٔوا٪ ب٩ ًبساهَّلل، ٤ًیہ س٠َّم، شٌلي ب٩ ا٣یة :  راوی

َّارٕ  ًَِبسٔ  أَِخبََر٧َا ٤ًَِٔزاُ٪ ب٩ُِ بَک َواَ٪ ب٩ِٔ  ِٔ ٩ًَِ َػ ًََلأئ ب٩ِٔ أَبٔي َربَإح   ٩ًَِ ْس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َخأٟٕس  اهَّللٔ  َٗ

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّي اهَّللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ِج٨َا ٣َ ا َا َخَ َٗ َة  لَي ابِىَِي أ٣َُیَّ ٌِ ِیطٔ َس٤َ٠ََة َوَش َّ٤ًَ ٨ََٟا ٩ًَِ  ٨َا َػاحْٔب  ٌَ َُزَِوةٔ َتبُوَ  َو٣َ ٥َ فٔي 

َتَي اٟزَّجُ  أ َٓ َح ث٨َٔیََّتُط  َٓرَطَ ََٓحَذبََضا ٩ِ٣ٔ ٓٔیطٔ  ًَطُ  فَّ اٟزَُّج١ُ ذَٔرا ٌَ َٓ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔیَن  اَت١َ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ ا َ٘ ٠َِیطٔ َٓ ًَ َّي اهَّللُ  ١ُ ا٨َّٟٔييَّ َػل

ا٢َ ی٨ََِل  َ٘ َٓ  ١َ ِ٘ ٌَ ِٟ ٥َ ی٠ََِت٤ُٔص ا أَبَِل٠ََضاَوَس٠َّ َٓ ََٟضا   ١َ ِ٘ ًَ ١َ  َا  ِ٘ ٌَ ِٟ تٔي یَِل٠ُُب ا
ِ ِح١ٔ ث٥َُّ یَأ َٔ ِٟ یٔف ا ـٔ ٌَ َٛ طُ  ُـّ ٌَ َی َٓ ٔلَي أَخٔیطٔ  ٥ِ إ ُٛ ُٙ أََحُس ٔ٠ 

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

ئہ یملس ت
م
ع
 ےس رفاتی ےہ ہک مہ دفونں زغفہ رمعاؿ نب اکبر، ادمح نب اخدل، دمحم، اطعء نب اوبرابح، وفصاؿ نب دبع اہلل، 

 

، یلعی نب امتئة

وبتک ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےلکن ںیم ےن فاہں رپ اکی المزؾ راھک اس یک اکی آدیم ےس ڑلایئ 

آہل فملس یک دختم ںیم فہ وہیئگ افر اس ےن اس اک اہھت اکٹ ڈاال افر اس اک داتن لکن ایگ۔ اس رپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع ف

 صخش احرض وہا افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک ابلط رفام دای۔



 

 

  :  رافی

 

ئہ یملس، یلعی نب امتئة ت
م
ع
 رمعاؿ نب اکبر، ادمح نب اخدل، دمحم، اطعء نب اوبرابح، وفصاؿ نب دبعاہلل، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 زری رظن دحثی ںیم رضحت اطعء رپ رفاویں اک االتخ ػ

     1068    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اء، ػٔوا٪ ب٩ شٌليًبساٟحبار ب٩ اٌَٟلء ب٩ ًبساٟحبار، سٔیا٪، ٤ًزو، ًل :  راوی

َواَ٪  ِٔ ٩ًَِ َػ ًََلإئ   ٩ًَِ ٤ِزٕو  ًَ  ٩ًَِ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس َِٟحبَّارٔ  ًَِبسٔ ا ََلٔئ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ َِٟحبَّارٔ ب٩ُِ ا ِبُس ا ًَ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ أَِخبََر٧َا  لَي  ٌِ  ب٩ِٔ َش

َّي ا َتَي ا٨َّٟٔييَّ َػل أ َٓ ًَِ  ث٨َٔیَُّتُط  ٔ َٓا٧ُِتز ًَفَّ یََس َرُج١ٕ  َٓأَصَِسَرصَاَرُجَّل   ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  هَّللُ 

دبعاابجلر نب االعلء نب دبعاابجلر، ایفسؿ، رمعف، اطعء، وفصاؿ نب یلعی ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن دفرسے اک اہھت اکٹ ایل اس 

ہل فملس ےن اس وک وغل رفام دای اک داتن لکن ایگ رھپ فہ اکی رفز دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا آپ یلص اہلل ہیلع فآ

 )ینعی دتی ںیہن دگوایئ(۔

 دبعاابجلر نب االعلء نب دبعاابجلر، ایفسؿ، رمعف، اطعء، وفصاؿ نب یلعی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

  رضحت اطعء رپ رفاویں اک االتخ ػزری رظن دحثی ںیم

     1069    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٟحبار، سٔیا٪، ٤ًزو، ًلاء، ػٔوا٪ ب٩ شٌلي، شٌلي و اب٩ جزیخ، ًلاء، ػٔوا٪ ب٩ شٌلي، شٌلي :  راوی

 ًَ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ی  َِٟحبَّارٔ ٣َزَّّة أُِخَ ًَِبُس ا ًََلإئ أَِخبََر٧َا   ٩ًَِ لَي َواب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ٌِ ٩ًَِ َش لَي  ٌِ َواَ٪ ب٩ِٔ َش ِٔ ٩ًَِ َػ ًََلإئ   ٩ًَِ ٤ِزٕو  ًَ  ٩ِ

ًَِ  ث٨َٔیَّتُ  ٔ َٓا٧ُِتز فَّ یََسُظ  ٌَ َٓ اَت١َ َرُجَّل  َ٘ َٓ َّطُ اِسَتأَِجَز أَٔجیّرا  لَي أ٧َ ٌِ ٩ًَِ َش لَي  ٌِ َواَ٪ ب٩ِٔ َش ِٔ َّ ٩ًَِ َػ ٔلَي ا٨َّٟٔييِّ َػل ََٓداَػ٤َُط إ ي اهَّللُ طُ 

ِح١ٔ  َٔ ِٟ ٥ٔ ا ـِ َ٘ َٛ ٤َُضا  ـَ ِ٘ ا٢َ أَیََسًَُضا َش َ٘ َٓ  ٥َ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

دبعاابجلر، ایفسؿ، رمعف، اطعء، وفصاؿ نب یلعی، یلعی ف انب رججی، اطعء، وفصاؿ نب یلعی، یلعی ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اکی آدیم 

اہھت داتن ےس اکٹ ایل اس اک داتن لکن ایگ رھپ فہ صخش رفاید ےل رک  وک المزؾ راھک اس یک دفرسے صخش ےس ڑلایئ وہیئ افر اس اک

 دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ای فہ اےنپ اہھت وھچڑ داتی ہک وت اجونر یک



 

 

 رطح ےس اس وک ابچ ڈااتل۔

 اؿ نب یلعی، یلعی ف انب رججی، اطعء، وفصاؿ نب یلعی، یلعیدبعاابجلر، ایفسؿ، رمعف، اطعء، وفص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 زری رظن دحثی ںیم رضحت اطعء رپ رفاویں اک االتخ ػ

     1070    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، سٔیا٪، اب٩ جزیخ، ًلاء، ػٔوا٪ ب٩ شٌلي، حرضت شٌلي ب٩ ا٣یہ :  راوی

 َ ل ٌِ َواَ٪ ب٩ِٔ َش ِٔ ٩ًَِ َػ ًََلإئ   ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  َیاُ٪  ِٔ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ُس َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  َُزَِو أَِخبََر٧َا إِٔسَح ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٍَ ي  ُت ٣َ

 َٓ اَت١َ أَٔجیرٔی َرُجَّل  َ٘ َٓ َٓاِسَتأَِجزُِت أَٔجیّرا  َُزَِوةٔ َتبُوَ   ٥َ فٔي  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َلِ  ث٨َٔیَُّتطُ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َ٘ َش َٓ فَّ اِْلَخُ  ٌَ

َٓأَصَِسَرظُ  ُط  َٟ ََٓذََکَ َذَٟٔک   ٥َ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َتَي ا٨َّٟٔييَّ َػل أ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   ا٨َّٟٔييُّ َػل

ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، انب رججی، اطعء، وفصاؿ نب یلعی، رضحت یلعی نب اہیم ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اہجد ای رضحت روسؽ 

 ےس ڑلایئ وہ یئگ۔ سج ےن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت زغفہ وبتک ںیم فاہں رپ ںیم ےن اکی المزؾ راھک اس یک اکی آدیم

اس اک اہھت اکٹ ڈاال افر اس اک داتن لکن ایگ اس رپ فہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم احرض وہا افر 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک وغل رفام دای۔

 ، ایفسؿ، انب رججی، اطعء، وفصاؿ نب یلعی، رضحت یلعی نب اہیماقحس نب اربامیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 زری رظن دحثی ںیم رضحت اطعء رپ رفاویں اک االتخ ػ

     1071    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 شٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، اب٩ ٠ًیة، اب٩ جزیخ، ًلاء، ػٔوا٪ ب٩ شٌلي، شٌلي ب٩ ا٣یة :  راوی

 ًَ ا٢َ أَِخبََرنٔي  َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  َٗ َة  ث٨ََا اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ا٢َ َحسَّ َٗ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ُ٘ ٌِ َواَ٪ بِ أَِخبََر٧َا َش ِٔ ٩ًَِ َػ ٩ًَِ َلاْئ  لَي  ٌِ ٩ٔ َش

ةٔ َولَاَ٪ أَِوثَ  ُِسَ ٌُ ِٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َجِیَع ا َّي اهَّللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َُزَِوُت ٣َ ا٢َ  َٗ َة  لَي ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ٌِ ِٔٔسي َولَاَ٪ لٔي َش ١ٕ٤ًََ لٔي فٔي َن  َٙ

َٓا٧َِتزَ  ٍَ َػاحٔبٔطٔ  فَّ أََحُسص٤َُا إِٔػَب ٌَ َٓ اَت١َ إِٔنَشا٧ّا  َ٘ َٓ َّي اهَّللُ أَٔجیْر  ٔلَي ا٨َّٟٔييِّ َػل َٙ إ َٓا٧َِل٠َ َلِ   َ٘ َش َٓ أ٧ََِسَر ث٨َٔیََّتطُ  َٓ ُط  ٌَ ََ إِٔػَب



 

 

٤َُضا ـَ ِ٘ َُ یََسُظ فٔي ٓٔیَک َت َیَس َٓ ا٢َ أَ َٗ أَصَِسَر ث٨َٔیََّتُط َو َٓ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

 ےس

 

، انب رججی، اطعء، وفصاؿ نب یلعی، یلعی نب امتئة

 

 رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع وقعیب نب اربامیہ، انب علتئة

فآہل فملس ےک رمہاہ شیبح ارسعلت ںیم اہجد ای افر ہی اکؾ ریمے فاےطس بس ےس زایدہ تخس اھت ریما اکی المزؾ اھت اس یک اکی صخش 

ایگ فہ رضحت روسؽ رکمی یلص ےس ڑلایئ وہیئگ اس ےن دفرسے یک ایلگن اکیٹ دفرسے ےن اینپ ایلگن یچنیھک وت اس اک داتن لکن رک رگ 

رے اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس اک داتن وغل رفام دای افر رفامای ای فہ اینپ ایلگن اہمت

 ہنم ںیم رےنہ داتی افر مت اس وک ابچ ےتیل۔

، انب رججی، اطعء، وفصاؿ  :  رافی

 

 وقعیب نب اربامیہ، انب علتئة

 

 نب یلعی، یلعی نب امتئة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 زری رظن دحثی ںیم رضحت اطعء رپ رفاویں اک االتخ ػ

     1072    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س ب٩ نص، حسیث ًبساهَّلل ب٩ ٣بار ، طٌبہ، ٗتازة، ًلاء، اب٩ شٌليسوی :  راوی

 ٩ًَِ ًََلإئ   ٩ًَِ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ٤َُِٟباَرٔ   ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ أَبٔیطٔ ب٤ِٔٔث١ٔ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنِصٕ فٔي َحٔسیٔث  لَي  ٌِ اب٩ِٔ َش

٨ََسَرِت ث٨َٔیَّتُ  َٓ ًَفَّ  َّٟٔذی  ََٟک ا ا٢َ  َا زٔیََة  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   ُط أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل

وسدی نب رصن، دحثی دبعاہلل نب ابمرک، ہبعش، اتقدة، اطعء، انب یلعی ہی رفاتی یھب ایس رطح ےہ افر اس رفاتی ںیم اس رطہقی 

ای )اس آدیم ےس ہک سج اک داتن وٹٹ ایگ اھت( ھجت وک ےس ذموکر ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفام

 دتی ںیہن ےلم یگ۔

 وسدی نب رصن، دحثی دبعاہلل نب ابمرک، ہبعش، اتقدة، اطعء، انب یلعی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

  دحثی ںیم رضحت اطعء رپ رفاویں اک االتخ ػزری رظن

     1073    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، وہ اپ٨ے واٟس سے، ٗتازة، بسی١ ب٩ ٣یُسہ، ًلاء، ػٔوا٪ ب٩ شٌلي ب٩ ا٣یہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا إِٔسَح ًََلإئ   ٩ًَِ َة  ٩ًَِ بَُسی١ِٔ ب٩ِٔ ٣َِیَُسَ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ثَىٔي أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ اذُ ب٩ُِ صَٔظا٦ٕ  ٌَ أ٧ََِبأ٧ََا ٣ُ



 

 

ًََضا ٩ِ٣ٔ ٓٔیطٔ  َٓا٧َِتزَ ًَطُ  ًَفَّ آَخُ ذَٔرا لَي اب٩ِٔ ٨ِ٣َُیَة  ٌِ لَي اب٩ِٔ ٨ِ٣َُیَة أَ٪َّ أَٔجیّرا َٟٔی ٌِ َواَ٪ ب٩ِٔ َش ِٔ ٍَ ذَ  َػ َٓ َّي ََفَ ٔلَي ا٨َّٟٔييِّ َػل َٟٔک إ

ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو ًَ َّي اهَّللُ  أَبَِل٠ََضا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٓ َلِ  ث٨َٔیَُّتطُ  َ٘ ِس َس َٗ ٥َ َو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٥ٔ اهَّللُ  ـِ َ٘ َٛ ٤َُضا  ـَ ِ٘  أَیََسًَُضا فٔي ٓٔیَک َت

ِح١ٔ  َٔ ِٟ  ا

، اتقدة، دبلی نب رسیمہ، اطعء، وفصاؿ نب یلعی نب اہیم ےس رفاتی رکےت ںیہ ااحسؼ نب اربامیہ، اعمذ نب اشہؾ، فہ اےنپ فادل ےس

رضحت یلعی نب اہیم ےک اکی المزؾ ےن دفرسے اک اہھت اکٹ ایل افر اس ےن اانپ اہھت چنیھک ایل رھپ ہی دقمہم دختم وبنی یلص اہلل ہیلع 

اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک وغل افر ابلط رک دای افر فآہل فملس ںیم شیپ وہا اس ےیل ہک اکےنٹ فاےل صخش اک داتن رگ ایگ 

 رفامای ای اہمترے ہنم ںیم وھچڑ داتی افر مت اس وک اجونر یک رطح ےس ابچ ڈاےتل۔

 اقحس نب اربامیہ، اعمذ نب اشہؾ، فہ اےنپ فادل ےس، اتقدة، دبلی نب رسیمہ، اطعء، وفصاؿ نب یلعی نب اہیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 زری رظن دحثی ںیم رضحت اطعء رپ رفاویں اک االتخ ػ

     1074    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابي ٟیلي، ح٥ٜ، ٣ح٤س ب٩ ٣ش٥٠، ػٔوا٪ ب٩ شٌلي ابوبَک ب٩ اسحٙ، ابوجواب، ٤ًار، ٣ح٤س :  راوی

ًَِبسٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّسٔ ب٩ِٔ  اْر  َّ٤ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ أب  َِٟحوَّ ث٨ََا أَبُو ا ا٢َ َحسَّ َٗ  َٙ ٥َٜٔ أَِخبََرنٔي أَبُو بََِکٔ ب٩ُِ إِٔسَح َِٟح ٩ًَِ ا َِٟیلَي   اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔي 

ٔس ب٩ِٔ ٣ُِش  َُزَِوةٔ َتبُ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔي  ًَ َّي اهَّللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل لَي أَ٪َّ أَبَاُظ َُزَا ٣َ ٌِ َواَ٪ ب٩ِٔ َش ِٔ ٩ًَِ َػ َٓاِسَتأَِجزَ ٥ٕٔ٠  وَ  

أ٧ََِسَر ث٨َٔیََّتطُ ََفُ  َٓ ُط ٧َتََرَصا  ٌَ ا أَِوَج َّ٤٠َ َٓ ًَطُ  فَّ اٟزَُّج١ُ ذَٔرا ٌَ َٓ اَت١َ َرُجَّل  َ٘ َٓ ٠ًََِیطٔ أَٔجیّرا  َّي اهَّللُ  ٔلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٍَ َذَٟٔک إ ٔ ٓ

أَبَِل١َ ث٨َٔیََّتطُ  َٓ ِح١ُ  َٔ ِٟ فُّ ا ٌَ ٤َا َش َٛ فُّ أََخاُظ  ٌَ ََٓی  ٥ِ ُٛ ٤ُٔس أََحُس ٌِ ا٢َ َش َ٘ َٓ  ٥َ  َوَس٠َّ

 ےس رفاتی ےہ ہک اؿ ےک فادل اوبرکب نب ااحسؼ ، اوب واب، امعر، دمحم نب دبعارلنمح نب ایب یلیل، مکح، دمحم نب  ملس، وفصاؿ نب یلعی

ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت زغفہ وبتک ںیم اہجد ای افر اکی المزؾ راھک اس یک اکی آدیم ےس ڑلایئ وہیئگ افر 

 دختم وبنی اس ےن اس اک اہھت اکٹ ای اس ےک اہھت ںیم درد وہا وت اس ےن اس اک اہھت اچنیھک سج ےس داتن وٹٹ ایگ۔ رھپ ہی اعمہلم

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم شیپ وہا آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہمترے ںیم ےس اکی صخش اےنپ اھبیئ وک اک ات ےہ اجونر یک

 رطح۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس اک داتن وغل رک دای )ینعی داتن یک دتی ںیہن دالیئ(۔

 وب واب، امعر، دمحم نب دبعارلنمح نب ایب یلیل، مکح، دمحم نب  ملس، وفصاؿ نب یلعیاوبرکب نب اقحس، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 وچک اک اگلےن ںیم اصقص

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 وچک اک اگلےن ںیم اصقص

     1075    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 وہب ب٩ بیا٪، اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، بٜیر ب٩ ًبساهَّلل، ًبیس ة ب٩ ٣شآٍ، ابوسٌیس خسری :  راوی

 ًَ ٔ ب٩ِٔ  َٜیِر ٩ًَِ بُ َِٟحارٔٔث  ٤ًَِزُو ب٩ُِ ا ا٢َ أَِخبََرنٔي  َٗ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَبٔیَسَة ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا َوصُِب ب٩ُِ بََیإ٪   ٩ًَِ ِبسٔ اهَّللٔ 

ٔش٥ُ َطِیّئا أَ  ِ٘ ٥َ َش ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ بَِی٨َا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔي َس  ٍٕ ٔ ٠ًََِیطٔ ٣َُشآ بَّ  َٛ َ أ َٓ َب١َ َرُج١ْ  ِٗ

 ٌُ ٥َ بٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٨َُط َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٌَ َل ا٢َ َٓ ٌَ ٥َ َت ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ َد اٟزَُّج١ُ  َََٓخَ ُط  ٌَ زُِجوٕ٪ لَاَ٪ ٣َ

ِوُت َیا َرُسو٢َ اهَّللٔ  َٔ ًَ ِس  َٗ ا٢َ ب١َِ  َٗ  َٓاِسَتِ٘ٔس 

ےہ ہک اکی رمہبت روسؽ فبہ نب ایبؿ، انب فبہ، رمعف نب احرث، ریکب نب دبع اہلل، دیبعة نب اسمعف، اوبدیعس دخری ےس رفاتی 

  رفام رےہ ےھت ہک اکی آدیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ کھج ایگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ئش قت

 

ی

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھچک 

رھپ( آپ یلص فملس ےن ڑکلی ےس  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اہھت ںیم یھت وچک اک اگلای )ینعی ڑکلی ےس یکلہ یس رضب اگلیئ(۔ )

 (اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای۔ آاج! ھجم ےس ااقتؾ ےل گو اس ےن اہک ںیہن! ںیم ےن اعمػ ای ای روسؽ اہلل! )یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 فبہ نب ایبؿ، انب فبہ، رمعف نب احرث، ریکب نب دبعاہلل، دیبع ة نب اسمعف، اوبدیعس دخری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 وچک اک اگلےن ںیم اصقص

     1076    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

سة ب٩ ٣شآٍ، ابوسٌیس اح٤س ب٩ سٌیس ربایط، وہب ب٩ جزیز، وہ اپ٨ے واٟس سے، یحٌي، بٜیر ب٩ ًبساهَّلل، ًبی :  راوی

 خسری

ُ  َیِحٌَي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٕ أ٧ََِبأ٧ََا أَبٔي  ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َجزٔیز ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس اٟزِّبَایٔطُّ  ِبٔس اهَّللٔ  أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ َس ًَ ٔ ب٩ِٔ  َٜیِر ٩ًَِ بُ ُث  یَُحسِّ

ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔي َس  ٍٕ ٔ ًَبٔیَسَة ب٩ِٔ ٣َُشآ ٠َِیطٔ  ٩ًَِ  ًَ بَّ  َٛ ٔش٥ُ َطِیّئا إٔذِ أَ ِ٘ ٥َ َش ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ بَِی٨َا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ



 

 

َٟطُ َر  ا٢َ  َ٘ َٓ ََٓؼاَح اٟزَُّج١ُ  طُ  ٌَ زُِجوٕ٪ لَاَ٪ ٣َ ٌُ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔ ًَ َّي اهَّللُ  ٨َطُ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٌَ َل َٓ َّي اهَّللُ َرُج١ْ  ٠ًََِیطٔ ُسو٢ُ اهَّللٔ َػل  

ِوُت یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  َٔ ًَ ا٢َ ب١َِ  َٗ َٓاِسَتِ٘ٔس  ا٢َ  ٌَ ٥َ َت  َوَس٠َّ

ادمح نب دیعس رابیط، فبہ نب رجری، فہ اےنپ فادل ےس، ییحی، ریکب نب دبع اہلل، دیبعة نب اسمعف، اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک اکی 

  رف

ئش قت

 

ی

ام رےہ ےھت ہک اس دفراؿ اکی آدیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ کھج ایگ رمہبت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھچک 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ڑکلی ےس  و اس ےک اہھت ںیم یھت اس وک وچکاک دای فہ صخش الکن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

ںیہن! ںیم ےن وت اعمػ رک دای ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل  فملس ےن اراشد رفامای آاج! مت ھجم ےس ااقتؾ ےل گو۔ اس ےن رعض ای

 فملس۔

 ادمح نب دیعس رابیط، فبہ نب رجری، فہ اےنپ فادل ےس، ییحی، ریکب نب دبعاہلل، دیبعة نب اسمعف، اوبدیعس دخری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امطہچن امرےن اک ااقتؾ

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 امطہچن امرےن اک ااقتؾ

     1077    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ س٠امی٪، ًبیساهَّلل، ارسائی١، ًبسا اًلي، سٌیس ب٩ جبیر، اب٩ ًباض :  راوی

 ٪َ و٢ُ أَِخ  أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ُ٘ ٕ َش ٌٔیَس ب٩َِ ُجَبیِر ٍَ َس َّطُ َس٤ٔ ًِلَي أ٧َ ًَِبسٔ اِْلَ  ٩ًَِ ائٔی١َ  ٩ًَِ إرِٔسَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ًُبَِیُس اهَّللٔ  بََرنٔي اب٩ُِ َٗ

اُٟ  َ٘ َٓ ِو٣ُُط  َٗ ََٓحاَئ  بَّاُض  ٌَ ِٟ ٠ََل٤َُط ا َٓ َِٟحاص٠ٔٔیَّةٔ  َٟطُ فٔي ا ٍَ فٔي إَٔب لَاَ٪  َٗ ََلَح ًَبَّإض أَ٪َّ َرُجَّل َو ٠ََٓبُٔشوا اٟشِّ َل٤َُط  َٟ ٤َا  َٛ َی٠ِٔل٨٤ََُّط  َٟ وا 

ا٢َ أَیَُّضا ا٨َّٟاُض أَیُّ أَص١ِٔ اِْلَ  َ٘ َٓ ٨ِٔ٤ِٟبََر  ٌَٔس ا َؼ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  َٔک ا٨َّٟٔييَّ َػل َّ ذَٟ َب٠َ زَّ َٓ ًَ ًَلَي اهَّللٔ   ٦ُ ٤ُ٠َوَ٪ أََِکَ ٌِ ِرٔق َت

 َٓ اُٟوا أ٧ََِ   َ٘ َٓ اُٟوا یَ َوَج١َّ  َ٘ َٓ ِو٦ُ  َ٘ ِٟ ََٓحاَئ ا ذُوا أَِحَیائ٨ََا  ِْ ُت َٓ بَّاَض ٣ٔىِّي َوأ٧ََا ٨ِ٣ٔطُ  َا َتُشبُّوا ٣َِوَتا٧َا  ٌَ ِٟ ا٢َ إٔ٪َّ ا ا َرُسو٢َ اهَّللٔ َ٘

٨َا َٟ رٔفِ  ِِ بَٔک اِسَت ـَ َُ وذُ بٔاهَّللٔ ٩ِ٣ٔ  ٌُ  َن

 ابعس ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن اس ےک دفر اجتیلہ ےک ادمح نب امیلسؿ، دیبع اہلل، ارسالیئ، دبعاالیلع، دیعس نب ریبج، انب

 یسک ابپ دادا وک ربا ہہک دای۔ رضحت انب ابعس وک ہی ربا اگل افر اوہنں ےن اس صخش ےک امطہچن امر دای اس صخش یک ربادری آیئگ افر ےنہک

ا افر ایھتہر اکنؽ ےیل۔ رضحت روسؽ رکمی یگل ہک فہ رضحت انب ابعس ےک امطہچن امرے یگ سج رطہقی ےس ہک اوہنں ےن امطہچن امر



 

 

نیم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس فاہعق یک االطع وہیئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربنم رپ ڑچےھ افر رفامای اے گووگ! مت فافق وہ ہک ز

 فآہل فملس یک۔ آپ یلص رپ رےنہ فاگوں ںیم ےس دخافدن دقفس ےک زندکی سک یک زعت زایدہ ےہ؟ گووگں ےن اہک آپ یلص اہلل ہیلع

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ابعس ریمے ںیہ افر ںیم اؿ اک وہں۔ امہرے رمے وہےئ ابپ دادا وک ربا ہن وہک  اہک امہرے زدنہ 

 ںیہ دخافدن گووگں وک اس ابت اک دصہم ہن وہ۔ ہی ابت نس رک فہ وقؾ آیئگ افر ےنہک یگل ای روسؽ اہلل! مہ گوگ دخافدن دقفس یک انپہ امےتگن

 دقفس ےک ہصغ ےس داع رفامںیئ امہرے فاےطس ششخب یک۔

 ادمح نب امیلسؿ، دیبعاہلل، ارسالیئ، دبعاالیلع، دیعس نب ریبج، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑکپ رک ےنچنیھک اک اصقص

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 ڑکپ رک ےنچنیھک اک اصقص

     1078    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًلي ب٩ ٣ی٤و٪، ٨ٌٗيي، ٣ح٤س ب٩ ہَل٢، وہ اپ٨ے واٟس سے :  راوی

ا٢َ  َٗ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ثَىٔي ا ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٔيِّ ب٩ِٔ ٣َِی٤ُوٕ٪  ُس ب٩ُِ  ٨َّا  أَِخبََرنٔي ٣َُح٤َّ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ُس ب٩ُِ صََٔل٢ٕ  ثَىٔي ٣َُح٤َّ َحسَّ

 َ٨٤ُِٗ ا٦َ یَِو٣ّا َو َ٘ َٓ ٨َ٤ُِٗا  ا٦َ  َٗ إَٔذا  َٓ ٤َِِٟشحٔٔس  ٥َ فٔي ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ُس ٣َ ٌُ ِ٘ َّ َوَسَم َن ا ب٠ََ َّ٤َٟ َّي  ُط َحً ٌَ ا ٣َ

٤َِِٟشحٔ  ُس ا ا٢َ یَا ٣َُح٤َّ َ٘ َٓ بََتُط  َٗ َز َر َح٤َّ َٓ َحَبَذ بٔزَٔزائٔطٔ ٩ِ٣ٔ َوَرائٔطٔ َولَاَ٪ رَٔزاُؤُظ َخٔظ٨ّا  َٓ طُ َرُج١ْ  َٛ ٌٔیَریَّ  ٔس أَِزَر ًَلَي َب اِح١ِٔ٤ لٔي 

َّي  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ََّک  َا َتِح١ُٔ٤ ٩ِ٣ٔ ٣َأَٟک َو َا ٩ِ٣ٔ ٣َا٢ٔ أَبٔیَک  إ٧ٔ َٓ رٔفُ اهَّلَل  َا أَِح١ُٔ٤ َصَذی٩ِٔ  ِِ ٥َ  َا َوأَِسَت
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اهَّللُ 

ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ  َ٘ َٓ ابٔيُّ  َا َواهَّللٔ  َا أُٗٔیُسَ   ا٢َ اِْلرَِعَ َ٘ َٓ َبًٔي  َٗ ا َجَبِذَت بَٔز ي ُت٘ٔیَسنٔي ٤٣َّٔ
َّ ٥َ َذَٟٔک ََٟک َحً ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ   َػل

َ   ثَََلَث ٣َزَّإت ل١ُُّ  َٔ َِٟت ا َٓ ا  ًّ ا َِٟیطٔ رٔسَ ٔ َب٨َ٠ِا إ ِٗ
ابٔيِّ أَ ِو٢َ اِْلرَِعَ َٗ ٨َا  ٌِ ا َس٤ٔ َّ٤٠َ َٓ و٢ُ  َا َواهَّللٔ  َا أُٗٔیُسَ   ُ٘ َِٟی٨َا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َذَٟٔک َش ٔ  إ

ا َ٘ مٔي أَِ٪  َا َیبَِرَح ٣َ ٍَ ّلََکَ ًَلَي ٩ِ٣َ َس٤ٔ ًَز٣َُِ   ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َّي اهَّللُ َػل ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ُط  َٟ َّي آَذَ٪  ٣َطُ َحً

ا٢َ  َٗ ٕ َت٤ِّزا ث٥َُّ  ٌٔیر ًَلَي َب ٌٔیّرا َو ٕ َط ٌٔیر ًَلَي َب ُط  َٟ ََُٓلُ٪ اِح١ِٔ٤  ِو٦ٔ یَا  َ٘ ِٟ ٥َ َٟٔزُج١ٕ ٩ِ٣ٔ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ٠َِیطٔ ًَ ًَ َّي اهَّللُ   َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

ُٓوا ٥َ اِنَصٔ  َوَس٠َّ

نب یلع نب ومیمؿ، یبنعق، دمحم نب الہؽ، فہ اےنپ فادل ےس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک مہ گوگ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع دمحم 



 

 

فآہل فملس ےک اسھت دجسم ںیم ےھٹیب وہےئ ےھت سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

سج فتق دجسم ےک درایمؿ ںیم ےچنہپ وت اکی آدیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس احرض وہا افر ےک اسھت مہ یھب ڑھکے وہےئ 

اس ےن ےھچیپ یک رطػ ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ہادر چنیھک یل۔ فہ ہادر تخس یھت اس ےنچنیھک یک فہج ےس آپ یلص اہلل ہیلع 

 اہک اے دمحم! ریمے اؿ دفونں افٹن وک ہلغ دے د ں ویکہکن آپ یلص اہلل فآہل فملس یک رگدؿ )ابمرک( رسخ وہیئگ اس صخش ےن

ہیلع فآہل فملس اےنپ امؽ ںیم ےس ںیہن دےتی افر ہن یہ اےنپ فادل ےک امؽ ںیم ےس دےتی ںیہ۔ ہی ابت نس رک رضحت روسؽ رکمی یلص 

یھبک ںیم ھجت وک ںیہن دفں اگ سج فتق کت ہک وت اس اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ںیم اافغتسر رک ا وہں دخافدن دقفس ےس 

رگدؿ ےک ےنچنیھک اک ااقتؾ ہن دے۔ اس داہییت صخش ےن اہک دخا یک مسق ںیم یھبک اس اک ااقتؾ ںیہن دفں اگ۔ رضحت روسؽ رکمی یلص 

ہک ںیم یھبک اس اک ااقتؾ ںیہن دفں اگ۔ اہلل ہیلع فآہل فملس ےن نیت رمہبت یہی ےلمج اراشد رفامےئ افر فہ داہییت صخش یہی ابت اتہک راہ 

سج فتق مہ ےن داہییت صخش یک ہی ابت ینس وت مہ گوگ دفڑ رک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس چنہپ ےئگ۔ آپ 

تصخ وہ سج فتق یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ںیم اس وک مسق داتی وہں  و ریمی ابت ےنس وکیئ صخش اینپ ہگج ےس ہن ر

کت ہک ںیم ااجزت ہن دے دفں رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی آدیم ےس رفامای ہک مت اس صخش ےک اکی 

 افٹن رپ  و الد دف افر اکی افٹن ےک افرپ وجھکر الد دف۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن گووگں ےس رفامای اب رفاہن وہ اجؤ۔

  نب یلع نب ومیمؿ، یبنعق، دمحم نب الہؽ، فہ اےنپ فادل ےسدمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابداشوہں ےس اصقص انیل

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 ابداشوہں ےس اصقص انیل

     1079    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣و١٣ ب٩ ہظا٦، اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، ابو٣شٌوز سٌیس ب٩ ایاض جزیزی، ابونرضة، ابوَفاض :  راوی

ٌٔیُس بِ  وزٕ َس ٌُ ث٨ََا أَبُو ٣َِش ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١ُ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ ١ُ ب٩ُِ صَٔظا٦ٕ  َّ٣ َْ ُِٟحَزیِزٔیُّ أَِخبََر٧َا ٣ُ ٩ًَِ أَبٔي  ٩ُ إٔیَإض ا

ٔش  ِٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُش٘ٔؽُّ ٩ِ٣ٔ َن َّي اهَّللُ  ا٢َ َرأَیُِ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َٗ إض أَ٪َّ ٤ًََُز  ٩ًَِ أَبٔي َٔفَ َة   طٔ َنرِضَ

وملم نب اشہؾ، اامسلیع نب اربامیہ، اوبدوعسد دیعس نب اایس رجریی، اوبرضنة، اوبرفاس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ےن رفامای 

 ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ ذات )ابمرک( ےس ااقتؾ دگواےت ںیم



 

 

 ےھت۔

 وملم نب اشہؾ، اامسلیع نب اربامیہ، اوبدوعسد دیعس نب اایس رجریی، اوبرضنة، اوبرفاس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 ابداشوہں ےس اصقص انیل

     1080    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، رعوة، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

ا٢َ  َٗ  ٍٕ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ًَ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َّي اهَّللُ  ًَائَٔظَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل  ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا
ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٠َِیطٔ َحسَّ

أََتِوا  َٓ بَُط أَبُو َجِض٥ٕ  َٓرَضَ تٔطٔ  َٗ َََٓلحَّطُ َرُج١ْ فٔي َػَس ا  ّٗ َة ٣َُؼسِّ َٔ َث أَبَا َجِض٥ٔ ب٩َِ حَُذِش ٌَ ٥َ َب ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٨َّٟٔييَّ َػل

َذا ََفَُؿو
َٛ َذا َو َٛ ا٢َ َل٥ُِٜ  َ٘ َٓ ٥ِ٠َ یَزَِؿِوا بٔطٔ  َٓ َذا  َٛ َذا َو َٛ ا٢َ َل٥ُِٜ  َ٘ َٓ َوزُ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  َ٘ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َّي اهَّللُ َٓ ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ا بٔطٔ 

ًَلَي  ِّي َخاكْٔب  ٔن ٥َ إ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ُْ َا ًَ ا٢َ إٔ٪َّ َص َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ََٓدَلَب ا٨َّٟٔييُّ َػل  ٥ِ ٌَ اُٟوا َن َٗ  ٥ِ
ُٛ ٔئ ا٨َّٟأض َو٣ُِدبٔرُص٥ُِ بٔزَٔؿا

أ٣ََ  َٓ ٤َُِٟضأجزُوَ٪ بٔض٥ِٔ  َض٥َّ ا َٓ اُٟوا  َا  َٗ َذا ََفَُؿوا 
َٛ َذا َو َٛ ٠َِیض٥ِٔ  ًَ َزِؿُ   ٌَ َٓ َوَز  َ٘ ِٟ ٠َِیطٔ زَ أََتِونٔي یُزٔیُسوَ٪ ا ًَ َّي اهَّللُ  ص٥ُِ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

ًَلَي ا٨َّٟأض َو٣ُ  ِّي َخاكْٔب  إٔن َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ اُٟوا َن َٗ ا٢َ أََرٔؿیُت٥ِ  َٗ ًَاص٥ُِ  وا ث٥َُّ َز ُّٔ َٜ َٓ وا  ُّٔ ٥َ أَِ٪ یَُٜ ٥ِ َوَس٠َّ ٌَ اُٟوا َن َٗ  ٥ِ ُٛ ِدبٔرُص٥ُِ بٔزَٔؿا

اُٟ  َٗ ا٢َ أََرٔؿیُت٥ِ  َٗ ٥ِ ََٓدَلَب ا٨َّٟاَض ث٥َُّ  ٌَ  وا َن

دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رعفة، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

اوبمہج نب ذخہفی وک دصہق فوصؽ رکےن ےک فاےطس  اجیھ۔ اکی صخش ےن اؿ ےس ڑلایئ یک دصہق دےنی ںیم۔ رضحت اوبمہج ےن اس 

وک اوبمہج ےن امرا اھت( دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم آای افر اس ےک نیقلعتم یھب آےئ افر  صخش وک امرا فہ صخش )ہک سج

اوہنں ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! اس اک اصقص دے د ں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اس دقر اس دقر ےل گو نکیل فہ 

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ااھچ اب مت اس دقر ےل گو۔ بج فہ گوگ راضدنم گوگ اس ابت رپ راضدنم ںیہن وہےئ۔ آپ یلص اہلل

وہےئ۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ںیم ہبطخ دفں اگ گووگں ےک اسےنم افر ںیم اؿ وک اہمترے 

 فآہل فملس ےن ہبطخ دای وت رفامای ہی گوگ راضدنم وہےن یک االطع دفں اگ۔ اوہنں ےن رعض ای ااھچ! سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع

ریمے اپس اصقص امےنگن آےئ ںیم ےن اؿ گووگں ےس اس دقر امؽ دےنی ےک فاےطس اہک فہ راضدنم وہ ےئگ اس رپ اؿ گووگں ےن اہک 

امای مت گوگ رہھٹ اجؤ مہ گوگ راضدنم ںیہن وہےئ انچہچن اہمرجنی ےن اؿ وک ازا دےنی اک ارادہ ای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رف



 

 

فہ گوگ رہھٹ ےئگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ گووگں وک البای افر رفامای مت راضدنم ںیہن وہےئ؟ اؿ گووگں ےن رعض ای   

دی یک االطع اہں! رایض وہ ےئگ ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم وت ہبطخ داتی وہں افر ںیم گووگں وک مت گووگں یک وخونش

داتی وہں اوہنں ےن اہک۔ ااھچ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہبطخ ڑپاھ افر اؿ ےس درایتف ای مت راضدنم وہ ےئگ اوہنں ےن اہک 

   اہں۔

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رعفة، اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ولتار ےک العفہ دفرسی زیچ ےس اصقص ےنیل ےک ابرے ںیم

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 ولتار ےک العفہ دفرسی زیچ ےس اصقص ےنیل ےک ابرے ںیم

     1081    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س، طٌبہ، ہظا٦ ب٩ زیس، ا٧صاس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟ :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ یَضُ  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ َزیِٕس  َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ًَلَي َجارٔیَٕة أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ وزٔیًّا َرأَی 

 ًَ َّي اهَّللُ  تَٔي بَٔضا ا٨َّٟٔييُّ َػل
ُ أ َٓ  ٕ َت٠ََضا بَٔحَحز َ٘ َٓ َبُة بَٔزأِٔسطٔ أَِوَؿاّحا  ٌِ َٓأََطاَر ُط ََُٓلْ٪  َت٠َٔک  َٗ ا٢َ أَ َ٘ َٓ  ْٙ ٥َ َوبَٔضا َر٣َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

 َ أ َٓ ََُٓلْ٪  َت٠َٔک  ِٗ ا٢َ أَ َٗ ٜٔیَضا أَِ٪  َا  َبُة بَٔزأِٔسطٔ یَِح ٌِ َٓأََطاَر ُط ََُٓلْ٪  َت٠َٔک  َٗ ا٢َ أَ َ٘ َٓ ٜٔیَضا أَِ٪  َا  ٜٔیَضا أَِ٪ َیِح َبُة بَٔزأِٔسطٔ یَِح ٌِ  َطاَر ُط

َت٠َطُ بَیَِن َحَحَزی٩ِٔ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ًَا بٔطٔ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َس َٓ  ٥ِ ٌَ  َن

اامسلیع نب دوعسد، اخدل، ہبعش، اشہؾ نب زدی، اسن ےس رفاتی ےہ ہک اکی وہیدی ےن اکی ڑلیک وک داھکی فہ نگنک ےنہپ وہےئ ےہ اس 

 فایل ڑلیک ےک نگنک ا ار ےیل( رھپ گوگ اس ڑلیک وک دختم وبنی ںیم ےل رک احرض وہےئ ےن اس ڑلیک وک رھتپ ےس امر ڈاال )افر رمےن

افر اس ںیم ومعمیل یس اجؿ ابیق یھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس درایتف رفامای ہک ھجت وک الفں ےن امرا ےہ؟ اس ےن 

رسے اک انؾ ایل رھپ اس ےن ااشرہ ےس اہک ںیہن رھپ آپ یلص اہلل ہیلع ااشرہ ےس رعض ای ںیہن! رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف

فآہل فملس ےن اس )ذموکرہ( وہیدی صخش اک انؾ ایل وت اس ےن ااشرہ ےس اہک   اہں۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 اس وہیدی صخش وک ولباای افر مکح رفامای وت فہ لتق ای ایگ دف رھتپفں ےس۔

 اامسلیع نب دوعسد، اخدل، ہبعش، اشہؾ نب زدی، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 ولتار ےک العفہ دفرسی زیچ ےس اصقص ےنیل ےک ابرے ںیم

     1082    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ اٌَٟلء، ابوخاٟس، اس٤اًی١، ٗیص :  راوی

 َّ ِیٕص أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َٗ  ٩ًَِ ٌٔی١َ  ٩ًَِ إِٔس٤َ ث٨ََا أَبُو َخأٟٕس  ا٢َ َحسَّ َٗ ََلٔئ  ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا َث أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌَ ٥َ َب ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ي اهَّللُ 

ِو٦ٕ ٩ِ٣ٔ َخ  َٗ ٔلَي  یَّّة إ ١ٔ َو رَسٔ ِ٘ ٌَ ِٟ ٕٔ ا ٥َ ب٨ِٔٔؼ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َضي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ت٠ُٔوا  ُ٘ َٓ حُوزٔ  َؼ٤ُوا بٔاٟشُّ ٌِ َٓاِسَت  ٥َ ٌَ ِّي ِث ٔن ا٢َ إ َٗ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ ََا  َا تَ  َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ٕ  ث٥َُّ  ٍَ ٣ُرِشٔ  زَاَئي ٧َاَراص٤َُابَزٔیْئ ٩ِ٣ٔ ل١ُِّ ٣ُِش٥ٕٔ٠ ٣َ

  یک وقؾ یک اجبن وھچاٹ 

ّ

 

ش

 

ذ

دمحم نب االعلء، اوباخدل، اامسلیع، سیق ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 رکشل  اجیھ فہ گوگ افکر ےک  کل ںیم رہھٹے اوہنں ےن )دونمشں ےس انپہ یل افر دجسہ رک ےک )ینعی اؿ گووگں ےن وخد وک اکرف اظرہ

رکےن ےک فاےطس دجسے ےیک  اہک فہ گوگ اؿ وک یھب اکرف ںیھجمس( سپ افکر ےن اؿ وک لتق رک دای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح 

رفامای اؿ افکر وک آدیھ دتی دی اجےئ اس ےیل ہک املسمونں اک یھب وصقر اھت ہک فہ سک فہج ےس افکر ےک  کل ںیم رہھٹے رھپ آپ 

فملس ےن رفامای ارگ املسمؿ رشمک ےک اسھت وہ وت ںیم اس املسمؿ اک  وادبہ ںیہن وہں رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص یلص اہلل ہیلع فآہل 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دوھکی املسمؿ افر اکرف اس دقر دفر رںیہ ہک اکی دفرسے یک آگ دالھکیئ ہن دے۔

 دمحم نب االعلء، اوباخدل، اامسلیع، سیق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آتی رکہمی یک ریسفت

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 آتی رکہمی یک ریسفت

     1083    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ضحارث ب٩ ٣شٜین، سٔیا٪، ٤ًزو، ٣حاہس، اب٩ ًبا :  راوی

ًَبَّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس  ٤ًَِزٕو   ٩ًَِ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس  ٍُ ٠َِیطٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔیٕن ِٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ا٢َ ا ا٢َ لَاَ٪ فٔي بَىٔي َٗ َٗ إض 

٠ًََیِ  تَٔب  ُٛ زَّ َوَج١َّ  ًَ أ٧َِز٢ََ اهَّللُ  َٓ یَُة  ٥َِٟ َت٩ُِٜ ٓٔیض٥ِٔ اٟسِّ َِٟ٘ٔؼاُؾ َو ائٔی١َ ا ِبُس إرِٔسَ ٌَ ِٟ َُِٟحِّ َوا َُِٟحُّ بٔا ِتلَي ا َ٘ ِٟ َِٟ٘ٔؼاُؾ فٔي ا ٥ُِٜ ا



 

 

ٖٔ َوأَزَ  زُو ٌِ ٤َِٟ َْ بٔا َٓاتَِّبا َٟطُ ٩ِ٣ٔ أَخٔیطٔ َطِیْئ  ٩ِ٤َ ًُفَٔي  َٓ ِؤٟطٔ  َٗ ٔلَي  ِبٔس َواِْل٧ُِثَي بٔاِْل٧ُِثَي إ ٌَ ِٟ َب١َ بٔا ِ٘ ُو أَِ٪ َش ِٔ ٌَ ِٟ ا َٓ َِٟیطٔ بٔإِٔحَشإ٪  ٔ اْئ إ

 ِٟ َیَة فٔي ا زِّی َصَذا بٔإِٔحَش اٟسِّ َْ َِٟیطٔ بٔإِٔحَشإ٪ َویُ ٔ ٖٔ َوأََزاْئ إ زُو ٌِ ٤َِٟ ٍُ صََذا بٔا ٔ َّب و٢ُ یَت ُ٘ ٖٕ َش زُو ٌِ َْ ب٤َٔ ٤ِسٔ َواتَِّبا ٌَ ْٕ ی ٔٔ َٔک َتِد إ٪ ذَٟ

یَةَ  َِٟیَص اٟسِّ َِٟ٘ٔؼاُؾ  ٤ََّا صَُو ا ِب٥ُِٜ٠َ إ٧ٔ َٗ ًَلَي ٩ِ٣َ لَاَ٪  تَٔب  ُٛ ا   ٩ِ٣ٔ َرب٥ُِِّٜ َوَرِح٤َْة ٤٣َّٔ

احرث نب نیکسم، ایفسؿ، رمعف، اجمدہ، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک وقؾ ینب ارسالیئ ںیم اصقص اک مکح اھت نکیل دتی دےنی ےک مکح 

 ںیہن اھت ک بت دخافدن دقفس ےن ہی آتی رکہمی انزؽ رفامیئ )رتہمج( ینعی الزؾ رک دای ایگ مت رپ اؿ گووگں اک دبہل  و ہک امرے اجںیئ آزاد

وعض افر الغؾ الغؾ ےک وعض افر وعرت وعرت ےک وعض رھپ سج وک اعمػ وہایگ اس ےک اھبیئ یک اجبن ےس ھچک وت صخش آزاد ےک 

اکی اعمػ رکےن فاےل دوتسر رپ ےلچ افر سج وک اعمػ وہا وت فہ ایھچ رطح ےس دتی ادا رکے افر اقلت دتی ایھچ رطح ادا 

ےہ ویکہکن مت ےس ےلہپ  و گوگ ےھت اؿ ںیم دبہل یہ اک مکح اھت دتی اک رکے ہی فیفخت ےہ اہمترے رپفرداگر یک اجبن ےس افر رتمح 

 مکح ںیہن اھت۔

 احرث نب نیکسم، ایفسؿ، رمعف، اجمدہ، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 ریسفتآتی رکہمی یک 

     1084    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، ًلي ب٩ حٔؽ، ورٗاء، ٤ًزو، ٣حاہس :  راوی

اُئ  َٗ ث٨ََا َوِر ا٢َ َحسَّ َٗ ِٕٔؽ  ًَلٔيُّ ب٩ُِ َح ث٨ََا 
ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١َ ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  ُس ب٩ُِ إِٔس٤َ تَٔب  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس  ٤ِزٕو  ًَ  ٩ًَِ

٠َیِ  ًَ َِٟیَص  َِٟ٘ٔؼاُؾ َو ٠َِیض٥ِٔ ا ًَ ائٔی١َ  ا٢َ لَاَ٪ ب٨َُو إرِٔسَ َٗ َُِٟحِّ  َُِٟحُّ بٔا ِتلَي ا َ٘ ِٟ َِٟ٘ٔؼاُؾ فٔي ا ٠َِی٥ُِٜ ا زَّ َوَج١َّ ًَ ًَ َٓأ٧َِز٢ََ اهَّللُ  َیُة  ض٥ِٔ اٟسِّ

ًَلَي صَ  ٠ََضا  ٌَ َح َٓ یََة  ٠َِیض٥ِٔ اٟسِّ ائٔی١َ ًَ ًَلَي بَىٔي إرِٔسَ ًَلَي ٣َا لَاَ٪  ا  ّٔ ٔٔی ةٔ َتِد ٔ اِْل٣َُّ  ٔذظ

دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ، یلع نب صفح، فراقء، رمعف، اجمدہ ےس رفاتی ےہ ہک دخافدن دقفس ےن  و ہی رفامای ےہ ہک مت رپ رفض رقار 

ںیم اصقص وت اھت نکیل دتی ںیہن یھت دخافدن دقفس ےن دتی اک دای ایگ ااقتؾ اؿ گووگں اک  و ہک امرے ےئگ آرخ کت افر یبن ارسالیئ 

 مکح انزؽ رفامای افر اس اتم ےک فاےطس فیفخت یک ینب ارسالیئ ےس۔

 دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ، یلع نب صفح، فراقء، رمعف، اجمدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اصقص ےس اعمػ رکےن ےک مکح ےس قلعتم

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 اصقص ےس اعمػ رکےن ےک مکح ےس قلعتم

     1085    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٧ہ، ا٧صاسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ًبساٟزح٩٤، ًبساهَّلل، اب٩ بَک ب٩ ًبساهَّلل ٣زني، ًلاء ب٩ ابو٣ی٤و :  راوی

ًَِبُس اهَّللٔ َوصَُو اب٩ُِ بََِکٔ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ًََلأئ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا إِٔسَح  ٩ًَِ ٤ُِٟزَنٔيُّ  ِبٔس اهَّللٔ ا ًَ  ب٩ِٔ 

َّي اهَّللُ ُتَٔي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ أ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٔ أَبٔي ٣َِی٤ُو٧ََة  و ِٔ ٌَ ِٟ أ٣َََز ٓٔیطٔ بٔا َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔي َٗٔؼإؾ    

ااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلنمح، دبع اہلل، انب رکب نب دبعاہلل زمین، اطعء نب اوبومیمہن، اسن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی 

آہل فملس ےن مکح رفامای اعمػ رک دےنی اک رگم ہی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم اصقص اک اکی دقمہم شیپ وہا آپ یلص اہلل ہیلع ف

 مکح ف ویب ہن اھت ہکلب رتبیغ دی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وفع یک۔

 اقحس نب اربامیہ، دبعارلنمح، دبعاہلل، انب رکب نب دبعاہلل زمین، اطعء نب اوبومیمہن، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 اصقص ےس اعمػ رکےن ےک مکح ےس قلعتم

     1086    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ب٩ ابي ٣ی٤و٧ہ، ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی و بہز ب٩ اسس و ًٔا٪ ب٩ ٣ش٥٠، ًبساهَّلل ب٩ بَک ٣زني، ًلاء  :  راوی

 ا٧ص ب٩ ٣اٟک

اُ٪ ب٩ُِ ٣ُ  َّٔ ًَ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ َوبَِضزُ ب٩ُِ أََسٕس َو ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ ِبُس اهَّللٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَ ث٨ََا  اُٟوا َحسَّ َٗ ِش٥ٕٔ٠ 

ًََلاُئ ب٩ُِ أَبٔي ٣َ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ُِٟزَنٔيُّ  ٠ًََِیطٔ ب٩ُِ بََِکٕ ا َّي اهَّللُ  تَٔي ا٨َّٟٔييُّ َػل
ُ ا٢َ ٣َا أ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٤ُ٠ًَُِط إ ٔاَّ  ِی٤ُو٧ََة َو َا أَ

 ٔ و ِٔ ٌَ ِٟ ٥َ فٔي َطِیٕئ ٓٔیطٔ َٗٔؼاْؾ إ ٔاَّ أ٣َََز ٓٔیطٔ بٔا  َوَس٠َّ

ین، اطعء نب ایب ومیمہن، اسن نب امکل ےس رفاتی دمحم نب اشبر، دبعارلنمح نب دہمی ف زہب نب ادس ف افعؿ نب  ملس، دبعاہلل نب رکب زم

ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم سج فتق اصقص اک دقمہم آ ا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 



 

 

 (فملس اعمیف اک مکح رفامےت )ینعی تلیضف ایبؿ رفامےت افر وتقمؽ ےک فرہث وک وخؿ اعمػ رکےن یک رتبیغ دےتی

 دمحم نب اشبر، دبعارلنمح نب دہمی ف زہب نب ادس ف افعؿ نب  ملس، دبعاہلل نب رکب زمین، اطعء نب ایب ومیمہن، اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فارث وخؿ اعمػ رک دے؟ ای اقلت ےس دتی فوصؽ یک اجےئ سج فتق وتقمؽ اک

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 ای اقلت ےس دتی فوصؽ یک اجےئ سج فتق وتقمؽ اک فارث وخؿ اعمػ رک دے؟

     1087    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ي، یحٌي، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ اطٌث، ابو٣شہز، اس٤اًی١، اب٩ ًبساهَّلل ب٩ س٤اًة، ا اوزاع :  راوی

ٌٔی١ُ َوصُ  ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ث٨ََا أَبُو ٣ُِشضٔز ا٢َ َحسَّ َٗ َث  ٌَ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَِط ًَ ُس ب٩ُِ  ًََة أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ َس٤َا ًَ َو اب٩ُِ 

ا٢َ  َٗ ا٢َ أَِخبََرنٔي َیِحٌَي  َٗ يُّ 
ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اِْلَِوَزاعٔ َّي اهَّللُ  َٗ ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ثَىٔي أَبُو صَُزیَِزَة  ا٢َ َحسَّ َٗ ثَىٔي أَبُو َس٤َ٠ََة  َحسَّ

َِٔسی ا أَِ٪ ُش اَز َوإ٣َّٔ َ٘ ا أَِ٪ ُش ٔ ا٨ََّٟوَزی٩ِٔ إ٣َّٔ ُضَو بَٔدیِر َٓ تٔی١ْ  َٗ َُٟط  ُٗت١َٔ   ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ 

، االفزایع، ییحی، اوبہملس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دمحم نب دبعارلنمح نب اثعش، اوبرہسم، 

 

اامسلیع، انب دبعاہلل نب امسعة

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج فتق وکیئ صخش لتق رک دای اجےئ وت اس ےک فارث وک ا رایر ےہ ای دبہل افر 

 ااقتؾ ای دہہی فوصؽ رکے۔

، االفزایع، ییحی، اوبہملس، اوبرہریہ دمحم نب دبعارلنمح :  رافی

 

 نب اثعش، اوبرہسم، اامسلیع، انب دبعاہلل نب امسعة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

  دے؟ای اقلت ےس دتی فوصؽ یک اجےئ سج فتق وتقمؽ اک فارث وخؿ اعمػ رک

     1088    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ثَىٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا اِْلَِوَزاعٔيُّ 
َٗا٢َ َحسَّ ا٢َ أَِخبََرنٔي أَبٔي  َٗ َِٟؤٟیسٔ ب٩ِٔ ٣َزِیََس  بَّاُض ب٩ُِ ا ٌَ ِٟ ا٢َ َحسَّ أَِخبََر٧َا ا َٗ  ٕ ثٔیر َٛ ثَىٔي ي َیِحٌَي ب٩ُِ أَبٔي 

 َٟ ُٗت١َٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ  َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ث٨ََا أَبُو صَُزیَِزَة  ا٢َ َحسَّ َٗ ا أَِ٪ أَبُو َس٤َ٠ََة  ٔ ا٨ََّٟوَزی٩ِٔ إ٣َّٔ ُضَو بَٔدیِر َٓ تٔی١ْ  َٗ ُط 



 

 

َِٔسی ا أَِ٪ ُش اَز َوإ٣َّٔ َ٘  ُش

 رضحت اوبرہریہ ےس ایسی یہ دفرسی رفاتی ےہ۔

 رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 ای اقلت ےس دتی فوصؽ یک اجےئ سج فتق وتقمؽ اک فارث وخؿ اعمػ رک دے؟

     1089    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حرضت ابوس٤٠ہ :  راوی

ث٨ََا َیِحٌَي صَُو اب٩ُِ َح٤ِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَائٕٔذ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ  َٗ ٕس  ا٢َ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َٗ ث٨ََا اِْلَِوَزاعٔيُّ 
ا٢َ َحسَّ َٗ زََة 

 ُ ثَىٔي أَب ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ثٔیر َٛ ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ أَبٔي  تٔی١ْ ٣ُزَِس١ْ َحسَّ َٗ َٟطُ  ُٗت١َٔ  ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ   و َس٤َ٠ََة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

 رضحت اوبہملس ےس رمالس ایسی یہ رفاتی ےہ۔

 رضحت اوبہملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخانیت ےک وخؿ اعمػ رکان

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 وخانیت ےک وخؿ اعمػ رکان

     1090    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، وٟیس، ا اوزاعي، حؼ٩، ابوس٤٠ہ، حشین ب٩ رحیث، وٟیس، ا اوزاعي، حؼ٩، ابوس٤٠ہ، ًائظہ  :  راوی

 ػسش٘ہ

 َ ثَىٔي أَبُو أَِخبََر٧ ا٢َ َحسَّ َٗ ثَىٔي حِٔؼ٩ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔيِّ  َِٟؤٟیُس  ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  َس٤َ٠ََة ح َوأ٧ََِبأ٧ََا ا إِٔسَح

ثَىٔي حٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا اِْلَِوَزاعٔيُّ 
ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟؤٟیُس  ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ یِٕث  ُِٟحَشیُِن ب٩ُِ رُحَ ًَائَٔظَة ا  ٩ًَِ ُث  ٍَ أَبَا َس٤َ٠ََة یَُحسِّ َُّط َس٤ٔ ِؼ٩ْ أ٧َ

َٓاِْلَوَّ   ٢َ تَت٠ٔٔیَن أَِ٪ ی٨ََِححٔزُوا اِْلَوَّ ِ٘ ٤ُِٟ ًَلَي ا ا٢َ َو َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ   ٢َ َوإِٔ٪ لَا٧َِ  ا٣َِزأَةْ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل



 

 

ہملس، نیسح نب رحثی، ف دی، االفزایع، نصح، اوبہملس، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ااحسؼ نب اربامیہ، ف دی، االفزایع، نصح، اوب

ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وتقمؽ ےک فارث وک اعمػ رکان ہاےیہ اؿ فاروثں وک  و ہک زندکی اک 

 رہتش رےتھک ںیہ رھپ  و اؿ ےس زندکی وہں ارگہچ وعرت یہ وہ۔

 اقحس نب اربامیہ، ف دی، االفزایع، نصح، اوبہملس، نیسح نب رحثی، ف دی، االفزایع، نصح، اوبہملس، اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  و رھتپ ای وکڑے ےس امرا اجےئ

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 وکڑے ےس امرا اجےئ  و رھتپ ای

     1091    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہَل٢ ب٩ اٌَٟلء ب٩ ہَل٢، سٌیس ب٩ س٠امی٪، س٠امی٪ ب٩ ٛثیر، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، كاؤض، اب٩ ًباض :  راوی

ٌٔیُس ب٩ُِ ُس  ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ ََلٔئ ب٩ِٔ صََٔل٢ٕ  ٌَ ِٟ ٤ِزُو ب٩ُِ أَِخبََر٧َا صََٔل٢ُ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ثٔیر َٛ ُ٪ ب٩ُِ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ُس٠َامِیَ َٗ  ٪َ ٠َامِیَ

ُٗت١َٔ فٔي ٤ًِّٔ   ٥َ ٩ِ٣َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ كَاُوٕض  ا َتُٜوُ٪ بَِی٨َُض٥ِ زٔی٨َإر  یَّ ا أَِو ر٣ِّٔ یَّ

 ٕ ٌَ  بَٔحَحز َٓ ٩ِ٤َ َحا٢َ بَِی٨َُط َوبَِی٨َُط  َٓ َوزُ یَٔسظٔ  َ٘ َٓ ٤ًَِّسا  َت١َ  َٗ ١ُ َخَلإٕ َو٩ِ٣َ  ِ٘ ًَ ٠ُُط  ِ٘ ٌَ َٓ ّؼا  ٌَ َٜةٔ أَِو َسِوٕن أَِو بٔ ٔ ٤َََِٟلئ ٨َُة اهَّللٔ َوا ٌِ َٟ ٠َِیطٔ 

ًَِس٢ْ  ْٖ َو َا  َب١ُ ٨ِ٣ُٔط رَصِ ِ٘ ٌٔیَن  َا شُ  َوا٨َّٟأض أَِج٤َ

 نب امیلسؿ، امیلسؿ نب ریثک، رمعف نب دانیر، ساؤس، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی الہؽ نب االعلء نب الہؽ، دیعس

ؿ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و وکیئ اگنہہم ےک دفراؿ لتق رک دای اجےئ ای ریتفں افر وکڑفں یک امر ےس  و گووگں ےک درایم

ی )یک وچٹ( ےس امرا اجےئ وت اس یک دتی دگوایئ اجےئ یگ سج رطہقی ےس ہک لتق اطخء وہےن ےگل اس ےس امرا اجےئ ای  و صخش ڑکل

ںیم دتی دگوایئ اجیت ےہ افر  و صخش دصقا لتق ای اجےئ وت اس ںیم اصقص فابج ےہ اب  و صخش اصقص وک رفےک اگ وت اس رپ 

 ھچک وبقؽ ںیہن وہاگ ۔ تنعل ےہ دخافدن دقفس یک افر رفوتشں یک افر بس گووگں یک اس اک رفض افر لفن

 الہؽ نب االعلء نب الہؽ، دیعس نب امیلسؿ، امیلسؿ نب ریثک، رمعف نب دانیر، ساؤس، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

  و رھتپ ای وکڑے ےس امرا اجےئ



 

 

     1092    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٤ٌ٣ز، ٣ح٤س ب٩ ٛثیر، س٠امی٪ ب٩ ٛثیر، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، كاؤض، اب٩ ًباض :  راوی

ُ٪ ب٩ُِ  ث٨ََا ُس٠َامِیَ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ثٔیر َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َٗا٢َ َحسَّ  ٕ ٤َز ٌِ ُس ب٩ُِ ٣َ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ كَاُوٕض  ٤ِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ًَ  ٩ًَِ  ٕ ثٔیر َٛ

 ١ُ ِ٘ ًَ ٠ُطُ  ِ٘ ٌَ َٓ ًَّؼا  ٕ أَِو َسِوٕن أَِو  ٕة بَٔحَحز یَّ ٕة أَِو ر٣ِّٔ یَّ ُٗت١َٔ فٔي ٤ًِّٔ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ طُ  ٌُ َٓ ًَبَّإض َیزِ َوْز اب٩ِٔ  َٗ ُضَو  َٓ ٤ًَِّسا  ُٗت١َٔ  َِٟدَلإٔ َو٩ِ٣َ  ا

ًَِس ّا  َو٩ِ٣َ َحا٢َ بَِی٨َُط َوبَِی٨َطُ  ا َو َا  ّٓ َب١ُ اهَّللُ ٨ِ٣ُٔط رَصِ ِ٘ ٌٔیَن  َا َش َٜٔة َوا٨َّٟأض أَِج٤َ ٔ ٤َََِٟلئ ٨َُة اهَّللٔ َوا ٌِ َٟ ٠َِیطٔ  ٌَ َٓ 

دمحم نب رمعم، دمحم نب ریثک، امیلسؿ نب ریثک، رمعف نب دانیر، ساؤس، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

رفامای  و صخش اگنہہم ےک دفراؿ امرا اجےئ ای ریتفں افر وکڑفں یک اغلیر ےس امرا اجےئ  و گووگں ںیم وہےن ےگل اس ےس فملس ےن اراشد 

الہک وہ ای ڑکلی ےس امرا اجےئ وت اس یک دتی دالیئ اجےئ یگ ےسیج ہک لتق اطخء ںیم دتی الیئ اجیت ےہ افر  و دصقا امرا اجےئ وت اس 

 صخش اصقص رفےک وت اس رپ تنعل ےہ۔ ںیم اصقص الزؾ وہاگ افر  و

 دمحم نب رمعم، دمحم نب ریثک، امیلسؿ نب ریثک، رمعف نب دانیر، ساؤس، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبش دمع یک دتی ای وہیگ؟

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 دمع یک دتی ای وہیگ؟ہبش 

     1093    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟزح٩٤، طٌبہ، ایوب سدتیاني، ٗاس٥ ب٩ ربیٌة، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َة  ٌَ أس٥ٔ ب٩ِٔ َربٔی َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ِدتَٔیانٔيِّ  ٩ًَِ أَیُّوَب اٟشَّ َبُة  ٌِ ُط

٤ِٔس بٔاٟشَّ  ٌَ ِٟ َِٟدَلإٔ ٔطِبطٔ ا تٔی١ُ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٤ِزٕو  ًَ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  َؼا ٣ٔائَْة ٩ِ٣ٔ اِِلٔب١ٔٔ ًَ ٌَ ِٟ ِؤن أَِو ا

وَ٪  ٌُ  ٨ِ٣َٔضا فٔي بُُلو٧َٔضا أَِو َازَُصا أَِرَب

، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 

ئعة  ی
دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، ہبعش، اویب ایتخسین، اقمس نب رب

افٹن ںیہ ہاسیل اؿ ںیم  ےن اراشد رفامای  و صخش امرا اجےئ اطخء ےس ینعی ہبش دمع ےک وطر ےس وکڑے ای ڑکلی ےس وت اس یک دتی وس

 ےس اگنھب )ینعی احہلم( وہں۔



 

 

، دبعاہلل نب رمع :  رافی

 

ئعة  ی
 دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، ہبعش، اویب ایتخسین، اقمس نب رب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 دتی ای وہیگ؟ہبش دمع یک 

     1094    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟزح٩٤، طٌبہ، ایوب سدتیاني، ٗاس٥ ب٩ ربیٌة، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا یُو٧ُُص  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١َ ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  ُس ب٩ُِ إِٔس٤َ َة أَ٪َّ َرُسو٢َ أَِخبََرنٔي ٣َُح٤َّ ٌَ أس٥ٔ ب٩ِٔ َربٔی َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٩ًَِ أَیُّوَب  اْز  ا َح٤َّ

ِتٔح ٣ُزَِس١ْ  َٔ ِٟ ٥َ َخَلَب یَِو٦َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   اهَّللٔ َػل

، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

 

ئعة  ی
 فآہل فملس دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، ہبعش، اویب ایتخسین، اقمس نب رب

ےن اراشد رفامای  و صخش امرا اجےئ اطخء ےس ینعی ہبش دمع ےک وطر ےس وکڑے ای ڑکلی ےس وت اس یک دتی وس افٹن ںیہ ہاسیل اؿ ںیم 

 ےس اگنھب )ینعی احہلم( وہں۔

، دبعاہلل نب رمع :  رافی

 

ئعة  ی
 دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، ہبعش، اویب ایتخسین، اقمس نب رب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسہقب دحثی ںیم اخدل ادخلا ےک قلعتم االتخػ

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 اسہقب دحثی ںیم اخدل ادخلا ےک قلعتم االتخػ

     1095    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س ب٩ بظار، ًبساٟزح٩٤، طٌبہ، ایوب سدتیاني، ٗاس٥ ب٩ ربیٌة، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز٣ح٤ :  راوی

أس٥ٔ بِ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا اَئ  َِٟحذَّ ىٔي ا ٌِ ٩ًَِ َخأٟٕس َش اْز  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َح٤َّ َٗ بٓٔيٕ  َبَة ب٩ِٔ أَِوٕض أَِخبََرنٔي َیِحٌَي ب٩ُِ َحبٔیٔب ب٩ِٔ رَعَ ِ٘ ًُ ٩ًَِ َة  ٌَ ٩ٔ َربٔی

ِبٔس اهَّللٔ  ًَ ٤ِٔس ٣َا لَاَ٪ بٔاٟ ٩ًَِ  ٌَ ِٟ َِٟدَلإٔ ٔطِبطٔ ا تٔی١َ ا َٗ ا٢َ أ ََا َوإٔ٪َّ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َؼا ٣ٔائَْة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌَ ِٟ ِؤن َوا شَّ

وَ٪ فٔي بُُلو٧َٔضا أَِو َازَُصا ٌُ  ٩ِ٣ٔ اِِلٔب١ٔٔ أَِرَب

، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، ہبعش، اویب ایتخسین، اقمس

 

ئعة  ی
 نب رب



 

 

ےن اراشد رفامای  و صخش امرا اجےئ اطخء ےس ینعی ہبش دمع ےک وطر ےس وکڑے ای ڑکلی ےس وت اس یک دتی وس افٹن ںیہ ہاسیل اؿ ںیم 

 ےس اگنھب )ینعی احہلم( وہں۔

، دبعاہلل نب رمعدمحم نب اشبر، دبعارلنمح، ہبعش :  رافی

 

ئعة  ی
 ، اویب ایتخسین، اقمس نب رب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 اسہقب دحثی ںیم اخدل ادخلا ےک قلعتم االتخػ

     1096    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ لا١٣، ہظی٥، خاٟس، ٗاس٥ ب٩ ربیٌة، ً٘بہ ب٩ اوض :  راوی

َبَة ب٩ِٔ أَ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ َة  ٌَ أس٥ٔ ب٩ِٔ َربٔی َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٩ًَِ َخأٟٕس  ث٨ََا صَُظِی٥ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ لَا١ٕ٣ٔ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ َحسَّ ِوٕض 

 َ٠ًَ َّي اهَّللُ  َٗتٔی١َ أَِػَحأب ا٨َّٟٔييِّ َػل ا٢َ أ ََا َوإٔ٪َّ  َ٘ َٓ ِتٔح ٣َََّٜة  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَِو٦َ  ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َخَلَب ا٨َّٟٔييُّ َػل َٗ  ٥َ
َِٟدَلإٔ ِیطٔ َوَس٠َّ ا

 ًَ ٔلَي بَاز٢ٔٔ  ّة إ وَ٪ ث٨َٔیَّ ٌُ ٔ ٣ٔائَْة ٩ِ٣ٔ اِِلٔب١ٔٔ ٓٔیَضا أَِرَب َِٟحَحز َؼا َوا ٌَ ِٟ ِؤن َوا ٤ِٔس بٔاٟشَّ ٌَ ِٟ ْة ٔطِبطٔ ا َٔ  ا٣َٔضا ل٠ُُُّض٩َّ َخ٠ٔ

، ہبقع نب افس روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب رکاؾ ںیم ےس اکی احصیب ےس 

 

ئعة  ی
دمحم نب اکلم، میشہ، اخدل، اقمس نب رب

ےن ہبطخ دای وت رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن سج رفز ہکم رکمہم حتف ای اس رفز آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای آاگہ افر ابربخ وہ اجؤ  و وکیئ اطخء دمع ےس وکڑے ڑکلی رھتپ ےس امرا اجےئ وت اس ںیم )دتی( 

اکی وس افٹن ںیہ ہاسیل افٹن اؿ ںیم ےس )رمع ےک اابتعر ےس( ینث وہں افر امتؾ ےک امتؾ )تحص ےک اابتعر ےس( فزؿ افر وب ھ 

 ےک القئ وہں۔ الدےن

، ہبقع نب افس :  رافی

 

ئعة  ی
 دمحم نب اکلم، میشہ، اخدل، اقمس نب رب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 اسہقب دحثی ںیم اخدل ادخلا ےک قلعتم االتخػ

     1097    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، اب٩ ابوًسی، خاٟس، ٗاس٥، ً٘بہ ب٩ اوض :  راوی

َبَة ب٩ِٔ أَِوٕض أَ٪َّ َرُس  ِ٘ ًُ ٩ًَِ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٩ًَِ َخأٟٕس  ًَٔسٓیٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي  إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ ٠ًََِیطٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َّي اهَّللُ  و٢َ اهَّللٔ َػل



 

 

و ٌُ َوْة أَِرَب َّ٠ َِ َؼا ٓٔیطٔ ٣ٔائَْة ٩ِ٣ٔ اِِلٔب١ٔٔ ٣ُ ٌَ ِٟ ِؤن َوا تٔی١َ اٟشَّ َٗ َِٟدَلإٔ  تٔی١َ ا َٗ ا٢َ أ ََا إٔ٪َّ  َٗ  ٥َ  َ٪ ٨ِ٣َٔضا فٔي بُُلو٧َٔضا أَِو َازَُصاَوَس٠َّ

 فآہل فملس ےن اراشد رفامای دمحم نب اشبر، انب اوبدعی، اخدل، اقمس، ہبقع نب افس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

 لتق اطخء ںیم اکی وس افٹن ںیہ دتی ظلغم ہاسیل اؿ ںیم ےس احہلم وہں۔

 دمحم نب اشبر، انب اوبدعی، اخدل، اقمس، ہبقع نب افس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قلعتم اسقتم ےک :   ابب

 اسہقب دحثی ںیم اخدل ادخلا ےک قلعتم االتخػ

     1098    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ سابٙ ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

٩ًَِ ا أئ  َِٟحذَّ ٩ًَِ َخأٟٕس ا  ١ٔ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا برِٔشُ ب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش وَب ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ ُ٘ ٌِ ٩ًَِ َش َة  ٌَ أس٥ٔ ب٩ِٔ َربٔی َ٘ ِٟ

٠َِیطٔ  ًَ َّي اهَّللُ  ٥َ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ا٨َّٟٔييِّ َػل ََّٜة یَِو٦َ أَِوٕض  ا َزَخ١َ ٣َ َّ٤َٟ َوَس٥ََّ٠ 

تٔی١ٔ َخَل  َٗ ا٢َ أ ََا َوإٔ٪َّ ل١َُّ  َٗ ِتٔح  َٔ ِٟ وَ٪ فٔي بُُلو٧َٔضا أَِو َازَُصاا ٌُ َؼا ٨ِ٣َٔضا أَِرَب ٌَ ِٟ ِؤن َوا تٔی١ٔ اٟشَّ َٗ ٤ِٔس  ٌَ ِٟ ٤ِسٔ أَِو ٔطِبطٔ ا ٌَ ِٟ  إٔ ا

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 اسہقب دحثی ںیم اخدل ادخلا ےک قلعتم االتخػ

     1099    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ سابٙ ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

ث٨ََ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا یَزٔیُس  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ بَزٔی ُس ب٩ُِ  وَب ب٩ِٔ أَِوٕض أَ٪َّ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ُ٘ ٌِ ٩ًَِ َش َة  ٌَ أس٥ٔ ب٩ِٔ َربٔی َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ا َخأْٟس 

٠َِیطٔ َو  ًَ َّي اهَّللُ  ثَُط أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّي اهَّللُ  ِتٔح َرُجَّل ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ا٨َّٟٔييِّ َػل َٔ ِٟ ًَا٦َ ا َة 
ٔس٦َ ٣ََّٜ َٗ ا  َّ٤َٟ َس٥ََّ٠ 

ا٢َ أ ََا  وَ٪ فٔي بُُلو٧َٔضا أَِو َازَُصاَٗ ٌُ َؼا ٨ِ٣َٔضا أَِرَب ٌَ ِٟ ِؤن َوا تٔی١َ اٟشَّ َٗ ٤ِٔس  ٌَ ِٟ َِٟدَلإٔ ا تٔی١َ ا َٗ   َوإٔ٪َّ 

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔



 

 

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 اسہقب دحثی ںیم اخدل ادخلا ےک قلعتم االتخػ

     1100    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ سابٙ ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ َخاٟ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َیزٔیُس  َٗ  ٍٕ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ بَزٔی ُس ب٩ُِ  وَب ب٩ِٔ أَِوٕض أَ٪َّ َرُجَّل أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ُ٘ ٌِ ٩ًَِ َش َة  ٌَ أس٥ٔ ب٩ِٔ َربٔی َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٕس 

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َزَخ  ًَ َّي اهَّللُ  ثَُط أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ أ ََا َوإٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ا٨َّٟٔييِّ َػل َٗ ِتٔح  َٔ ِٟ ًَا٦َ ا َة 
َّٜ١َ ٣َ

تٔی١َ ا وَ٪ فٔي بُُلو٧َٔضا أَِو َازُصَاَٗ ٌُ َؼا ٨ِ٣َٔضا أَِرَب ٌَ ِٟ ِؤن َوا تٔی١َ اٟشَّ َٗ ٤ِٔس  ٌَ ِٟ  َِٟدَلإٔ ا

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  قلعتماسقتم ےک :   ابب

 اسہقب دحثی ںیم اخدل ادخلا ےک قلعتم االتخػ

     1101    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، اب٩ جسًا٪، ٗاس٥ ب٩ ربیٌة، اب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََ  ا٢َ َحسَّ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ا٢َ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  َة  ٌَ أس٥ٔ ب٩ِٔ َربٔی َ٘ ِٟ ُط ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ًَاَ٪ َس٤ٔ ا اب٩ُِ ُجِس

ََٓح٤َٔس اهَّلَل َوأَ  َبةٔ  ٌِ َٜ ًَلَي َزَرَجةٔ اِل َة 
َّٜ ِتٔح ٣َ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَِو٦َ  َّي اهَّللُ  ا٦َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َّٟٔذیَٗ َِٟح٤ُِس ِهَّلِل ا ا٢َ ا َٗ ٠ًََِیطٔ َو  ثِىَي 

َؼ  ٌَ ِٟ ِؤن َوا َِٟدَلإٔ بٔاٟشَّ ٤ِٔس ا ٌَ ِٟ تٔی١َ ا َٗ ًَِبَسُظ َوَصز٦ََ اِْلَِحزَاَب َوِحَسُظ أ ََا إٔ٪َّ  ًَِسُظ َوَنَصَ  َٚ َو ٤ِٔس ٓٔیطٔ ٣ٔائَْة ٩ِ٣ٔ َػَس ٌَ ِٟ ا ٔطِبطٔ ا

ّة فٔي بُُلو٧َٔضا أَِو َازُصَا َٔ وَ٪ َخ٠ٔ ٌُ َوْة ٨ِ٣َٔضا أَِرَب َّ٠ َِ  اِِلٔب١ٔٔ ٣ُ

، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک سج رفز ہکم رکمہم حتف وہا روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع دمحم نب وصنم

 

ئعة  ی
ر، ایفسؿ، انب دجاعؿ، اقمس نب رب

 فآہل فملس اخہن ہبعک یک ڑیسیھ رپ ڑھکے وہےئ افر دخافدن دقفس یک دمح رفامیئ افر اس یک انثء ایبؿ یک افر رفامای اس دخا اک رکش ےہ ہک

امای افر اےنپ دنبفں یک دمد رفامیئ افر وف وں یک اہنت وخد یہ اگھب دای ابربخ وہ اجؤ ہک  و صخش اطخء دمع ےس امرا اجےئ سج ےن اانپ فدعہ اچس رف



 

 

وکڑے ای ڑکلی )فریغہ( ےس  و لتق دمع ےک عاشہب ےہ اس ںیم وس افٹن ںیہ دتی ظلغم ےہ ہاسیل اؿ ںیم ےس احہلم وہں )رماد 

 (افٹن ےس افینٹن ںیہ

، انب رمعدمحم  :  رافی

 

ئعة  ی
 نب وصنمر، ایفسؿ، انب دجاعؿ، اقمس نب رب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 اسہقب دحثی ںیم اخدل ادخلا ےک قلعتم االتخػ

     1102    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ سابٙ حسیث ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

أس٥ٔ ب٩ِٔ َر  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ث٨ََا ح٤َُِیْس  ا٢َ َحسَّ َٗ  َٕ ث٨ََا َسِض١ُ ب٩ُِ یُوُس ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا َّي أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌَ بٔی

ُ ٔط  َِٟدَلأ ا٢َ ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  وَ٪ فٔي بُُلو٧َٔضا أَِو َازَُصااهَّللُ  ٌُ ِؤن ٣ٔائَْة ٩ِ٣ٔ اِِلٔب١ٔٔ ٨ِ٣َٔضا أَِرَب َؼا َواٟشَّ ٌَ ِٟ ىٔي بٔا ٌِ ٤ِٔس َش ٌَ ِٟ  ِبطُ ا

 رتہمج اسقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔

 رتہمج اسقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 اسہقب دحثی ںیم اخدل ادخلا ےک قلعتم االتخػ

     1103    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ س٠امی٪، یزیس ب٩ ہارو٪، ٣ح٤س ب٩ راطس، س٠امی٪ ب٩ ٣وسي، ٤ًزو ب٩ طٌیب، حرضت ًبساهَّلل ب٩ ٤ًزو ب٩  :  راوی

 ًاؾ

٩ًَِ ُس٠َ أَ  ُس ب٩ُِ َرأطٕس  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٣َُح٤َّ َٗ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ًَ  ٩ًَِ َ٪ ب٩ِٔ ٣ُوَسي  امِیَ

 َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ظ ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ ٔسَیُتُط ٣ٔائَْة ٩ِ٣ٔ اِِلٔب١ٔٔ ثَََلثُوَ٪ ب٨َِٔ  ُط َٓ ُٗت١َٔ َخَلأّ  ا٢َ ٩ِ٣َ 

 َّ ا٢َ َولَاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ وٕر  ُٛ َٟبُوٕ٪ ذُ ةُ بَىٔي  ًَرَشَ ّة َو
َّ٘ َٟبُوٕ٪ َوثَََلثُوَ٪ حٔ و٣َُِّضا ٣ََدإق َوثَََلثُوَ٪ ب٨َِٔ   َ٘ ٥َ ُش ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ي اهَّللُ 

ٔ ًَلَي أَص١ِٔ  ٍَ ف َٓ ٠ََُِ  َر ًَلَي أَص١ِٔ اِِلٔب١ٔٔ إَٔذا  و٣َُِّضا  َ٘ ٚٔ َوُش َِٟورٔ ََٟضا ٩ِ٣ٔ ا ٍَ ٣ٔائَٔة زٔی٨َإر أَِو ًِٔس ی أَِربَ ِٟرُقَ ي ٗٔی٤َتَٔضا َوإَٔذا َصا٧َِ  ا

ًَِضٔس َرُسو٢ٔ اهَّللٔ ًَلَي  َّ ٗٔی٤َُتَضا  َب٠َ َٓ ٔ اٟز٣ََّأ٪ ٣َا لَاَ٪  ًَلَي ٧َِحو َؽ ٩ِ٣ٔ ٗٔی٤َتَٔضا  َ٘ ٍٔ َن ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا بَیَِن اِْلَِربَ ًَ َّي اهَّللُ   َػل



 

 

 ًَ َّي اهَّللُ  َضي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ َو َٗ  ٔٚ َِٟورٔ ٔلَي ث٤ََأ٪ ٣ٔائَٔة زٔی٨َإر أَِو ًِٔسَٟٔضا ٩ِ٣ٔ ا ٠ُطُ فٔي ٣ٔائَٔة زٔی٨َإر إ ِ٘ ًَ ٥َ أَ٪َّ ٩ِ٣َ لَاَ٪  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

ًَلَي أَص١ِٔ  َِٟبرَقٔ  ٠َِیطٔ ا ًَ َّي اهَّللُ  َضي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ِٟفَِي َطاةٕ َو اةٔ أَ ٠ُطُ فٔي اٟظَّ ِ٘ ًَ ةٕ َو٩ِ٣َ لَاَ٪  َِٟبرَقٔ ٣ٔائًََِي َبرَقَ ١َ ا ِ٘ ٌَ ِٟ  َوَس٥ََّ٠ أَ٪َّ ا

َضي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َٗ َؼَبةٔ َو ٌَ ٠ِٔ٠ َٓ  ١َ ـَ َٓ ٤َا  َٓ ض٥ِٔ  ـٔ ٔ ائ ًَلَي ََفَ تٔی١ٔ  َ٘ ِٟ ًَلَي ٣ٔیَراْث بَیَِن َوَرثَةٔ ا  ١َٔ٘ ٌِ ٥َ أَِ٪ َش ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ   َػل

 ِ٘ ٌَ َٓ ُٗت٠َِٔ   ٩ًَِ َوَرثَتَٔضا َوإِٔ٪   ١َ ـَ َٓ ًََؼبَُتَضا ٩ِ٣َ لَا٧ُوا َو َا َیزٔثُوَ٪ ٨ِ٣ُٔط َطِیّئا إ ٔاَّ ٣َا   ٔ ٤َِٟزِأَة ُت٠ُوَ٪ ا ِ٘ ٠َُضا بَیَِن َوَرثَتَٔضا َوص٥ُِ َش

ات٠ََٔضا َٗ 

دی نب اہرفؿ، دمحم نب رادش، امیلسؿ نب ومیس، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ےس رفاتی ےہ ادمح نب امیلسؿ، زی

ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و صخش اطخء ےس امرا اجےئ اس یک دتی اکی وس افٹن ںیہ سیت افاینٹنں وہں 

ؽ ےک افر روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ یک تمیق اگلےت ےھت اگؤں فاگوں رپ ہار ہار اسؽ یک افر دس افٹن وہں نیت نیت اس

وس دانیر ای اینت یہ تمیق ہادنی افر تمیق اگلےت ےھت افٹن فاگوں رپ سج فتق افٹن رگاں وہےت وت تمیق یھب زایدہ وہیت سج فتق 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم اؿ افںوٹں یک تمیق  ےتسس وہےت وت تمیق یھب مک وہیت سج رطہقی ےس فتق وہ ا وت روسؽ

ےئ ہار وس دانیر ےس آھٹ وس دانیر کت وہیئ ای اینت یہ تمیق افر امتیل یک ہادنی افر مکح رفامای روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اگ

اک افر مکح رفامای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دتی اک امؽ میسقت فاگوں رپ دف وس اگےئ دےنی اک افر رکبی فاگوں رپ دف زہار رکبایں دےنی 

ای اجےئ اگ وتقمؽ ےک فراثء ےک اطمقب رفاضئ اہلل اعتیل ےک  و ذفی ارفلفض ےس ےچب اگ فہ ہبصع وک ےلم اگ افر روسؽ رکمی یلص اہلل 

ہک اس ےک ابصعت وہں افر وعرت یک دتی ےس اؿ  ہیلع فآہل فملس ےن مکح رفامای ہک وعرت یک اجبن ےس فہ گوگ دتی ادا رک ں  و

وک ںیہن ےلم اگ نکیل  و اس ےک فراثء ےس  چ اجےئ )ینعی ذفی ارفلفض ےس( افر وعرت لتق رک دی اجےئ وت اس یک دتی اس ےک فراثء 

 وک ےلم یگ افر یہی گوگ اس ےک اقلت ےس اصقص ںیل )ارگ اؿ اک دؽ ہاےہ(۔

 اہرفؿ، دمحم نب رادش، امیلسؿ نب ومیس، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعصادمح نب امیلسؿ، زیدی نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لتق اطخء یک دتی ےس قلعتم

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 لتق اطخء یک دتی ےس قلعتم

     1104    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ًلي ب٩ سٌیس ب٩ ٣ُسوٚ، یحٌي ب٩ زَکیا ب٩ ابوزائسة، ححاد، زیس ب٩ جبیر، خظٕ ب٩ ٣اٟک :  راوی

٩ًَِ َححَّ  یَّا ب٩ِٔ أَبٔي َزائَٔسَة  ث٨ََا یَِحٌَي ب٩ُِ َزََکٔ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕٚ و ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ٣َُِسُ ًَلٔيُّ ب٩ُِ َس ٕٔ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ خِٔظ  ٕ ٩ًَِ َزیِسٔ ب٩ِٔ ُجَبیِر إد 

َِٟدَلإٔ  ٥َ زٔیََة ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َضي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ وزٕ َش ٌُ ُ  اب٩َِ ٣َِش ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ی٩َ ب٨َِٔ  ٣ََدإق ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ًرِٔشٔ

َٟبُوٕ٪ َو  ی٩َ ب٨َِٔ   وّرا َوًرِٔشٔ ُٛ ی٩َ اب٩َِ ٣ََدإق ذُ ّة َوًرِٔشٔ َّ٘ ی٩َ حٔ ًَّة َوًرِٔشٔ ی٩َ َجَذ  ًرِٔشٔ

ف نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت دبعاہلل 

 

ش

 

ذ
یلع نب دیعس نب رسمفؼ، ییحی نب زرکای نب اوبزادئة، اجحج، زدی نب ریبج، 

 افینٹن ںیہ دفرسے نب دوعسد ےس ہک  فہ رفامےت ےھت ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح رفامای لتق اطخء یک دتی ںیم سیب

اسؽ ںیم یگل وہیئ افر سیب افٹن ںیہ دفرسے اسؽ ںیم ےگل وہےئ افر سیب افاینٹنں رسیتے اسؽ ںیم یگل وہیئ افر سیب افاینٹنں 

 اپوچن ں اسؽ ںیم یگل وہیئ افر سیب افاینٹنں وچےھت اسؽ ںیم یگل وہیئ ادا رکےن اک۔

ف نب امکلیلع نب دیعس نب رسمفؼ، ییحی نب زرکای  :  رافی

 

ش

 

ذ
 نب اوبزادئة، اجحج، زدی نب ریبج، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہادنی یک دتی ےس قلعتم

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 ہادنی یک دتی ےس قلعتم

     1105    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ٣ٌاذ ب٩ ہاني، ٣ح٤س ب٩ ٣ش٥٠، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، ابو زاؤز، ٣ٌاذ ب٩ ہاني، ٣ح٤س ب٩ ٣ش٥٠، ٤ًزو  :  راوی

 ب٩ زی٨ار، ًَک٣ة، اب٩ ًباض

ا٢َ َحسَّ  َٗ ُس ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ثَىٔي ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ اذٔ ب٩ِٔ َصا٧ٕٔئ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ي 
٤َُِٟثىَّ ُس ب٩ُِ ا ٤ًَِزُو ب٩ُِ زٔی٨َإر ح و أَِخبََر٧َا أَبُو أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ث٨ََا 

٩ًَِ ًَِٔکٔ  ٤ِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ًَ  ٩ًَِ ُس ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ اذُ ب٩ُِ َصا٧ٕٔئ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ َزاُوَز  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة 

ًَِضٔس َرُسو٢ٔ اهَّللٔ ًَلَي  َت١َ َرُج١ْ َرُجَّل  ا َٗ ّٔ ِٟ ًَرَشَ أَ ٥َ زٔیََتُط اثِىَِي 
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ١َ ا٨َّٟٔييُّ َػل ٌَ َح َٓ  ٥َ

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َػل

ُى ْٔلَبٔي َزاُو  ِٔ یََة َوا٠َّٟ ٠ٔطٔ فٔي أَِخٔذص٥ِٔ اٟسِّ ـِ َٓ ُط إ ٔاَّ أَِ٪ أ٨ََُِاص٥ُِ اهَّللُ َوَرُسوُُٟط ٩ِ٣ٔ  َٟ ِو َٗ  زَ َوَذََکَ 

، انب ابعس ےس ر دمحم

 

فاتی نب ینثم، اعمذ نب اہین، دمحم نب  ملس، رمعف نب دانیر، اوب داؤد، اعمذ نب اہین، دمحم نب  ملس، رمعف نب دانیر، رکعمة

ےہ ہک اکی آدیم ےن اکی صخش وک دفر وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم لتق رک ڈاال اس یک دتی ابرہ زہار رقمر رفامیئ افر رفامای 



 

 

 دن دقفس افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک امؽ دار رک دای ےہ اےنپ لضف ےس دتی ےنیل ںیم۔دخاف

، انب ابعس :  رافی

 

 دمحم نب ینثم، اعمذ نب اہین، دمحم نب  ملس، رمعف نب دانیر، اوب داؤد، اعمذ نب اہین، دمحم نب  ملس، رمعف نب دانیر، رکعمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 ہادنی یک دتی ےس قلعتم

     1106    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ی٤و٪، سٔیا٪، ٤ًزو، ًَک٣ة، اب٩ ًباض :  راوی

ُس ب٩ُِ ٣َ  ًَبَّإض أَ٪َّ ا٨َّٟئ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  و٢ُ  ُ٘ ٨َاُظ ٣َزَّّة َش ٌِ ٣ََة َس٤ٔ ٩ًَِ ًَِٔکٔ ٤ًَِزٕو   ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ َّي ِی٤ُوٕ٪  يَّ َػل

یَةٔ  ىٔي فٔي اٟسِّ ٌِ ا َش ّٔ ِٟ ًَرَشَ أَ َضي بٔاثِىَِي  َٗ  ٥َ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  اهَّللُ 

، انب ابع

 

س ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ابرہ زہار درمہ اک دتی ںیم دمحم نب ومیمؿ، ایفسؿ، رمعف، رکعمة

 مکح رفامای۔

، انب ابعس :  رافی

 

 دمحم نب ومیمؿ، ایفسؿ، رمعف، رکعمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وعرت یک دتی ےس قلعتم

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 وعرت یک دتی ےس قلعتم

     1107    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًیسي ب٩ یو٧ص، ؿ٤زة، اس٤اًی١ ب٩ ًیاغ، اب٩ جزیخ، ٤ًزو ب٩ طٌیب، حرضت ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز :  راوی

 ًَ ث٨ََا َؿ٤َِزةُ  َٗا٢َ َحسَّ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ًٔیَسي ب٩ُِ یُو٧َُص  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ُط ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ًَیَّإغ  ٌٔی١َ ب٩ِٔ  ٩ِ إِٔس٤َ

َّي َیِب٠ُ  ١ٔ اٟزَُّج١ٔ َحً ِ٘ ًَ ٤َِٟزِأَةٔ ٣ِٔث١ُ  ١ُ ا ِ٘ ًَ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  ٔ ظ ٠َُث ٩ِ٣ٔ زٔیَتَٔضاَجسِّ  َّ اٟثُّ

ویسن، رمضة، اامسلیع نب ایعش، انب رججی، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل یسیع نب 

ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وعرت یک دتی رمد ےک ربارب ےہ اکی اہتیئ دتی کت رھپ اس ےس زایدہ وعرت یک دتی رمد یک دتی 

 ےک فصن ےہ۔



 

 

 ة، اامسلیع نب ایعش، انب رججی، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعیسیع نب ویسن، رمض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکرف یک دتی ےس قلعتم دحثی

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 اکرف یک دتی ےس قلعتم دحثی

     1108    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلي، ًبساٟزح٩٤، ٣ح٤س ب٩ راطس، س٠امی٪ ب٩ ٣وسي، ٤ًزو ب٩ طٌیب :  راوی

َ٪ ب٩ِٔ ٣ُوَسي ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ٔس ب٩ِٔ َرأطٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٩ًَِ َوَذََکَ ل٤َٔ٠َّة  أَِخبََر٧َا ٤ًُِزُو ب٩ُِ  ٨َاَصا  ٌِ ٣َ

١ُ أَص١ِٔ ا ِ٘ ًَ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  ٔ ظ ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ُط ًَ ١ٔ ِ٘ ًَ  ُٕ ةٔ نِٔؼ َّ٣ ٟذِّ

َِٟیُضوزُ َوا٨ََّٟؼاَری ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔیَن َوص٥ُِ ا  ا

نب ومیس، رمعف نب بیعش ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  رمعف نب یلع، دبعارلنمح، دمحم نب رادش، امیلسؿ

 اراشد رفامای اکرف ذیم یک دتی املسمؿ یک دتی ےک فصن ےہ۔

 رمعف نب یلع، دبعارلنمح، دمحم نب رادش، امیلسؿ نب ومیس، رمعف نب بیعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 اکرف یک دتی ےس قلعتم دحثی

     1109    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ رسح، اب٩ وہب، اسا٣ة ب٩ زیس، ٤ًزو ب٩ طٌیب، وہ اپ٨ے واٟس سے، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز :  راوی

 َ ٤ِزٔو بِ أَِخبََر٧ ًَ  ٩ًَِ ا٢َ أَِخبََرنٔي أَُسا٣َُة ب٩ُِ َزیِٕس  َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ َوصِٕب  َٗ حٔ  ِ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ اُٟسَّ ٩ًَِ ا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ ٩ٔ ُط

 ِٟ ١ُ ا ِ٘ ًَ ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ٤ًَِزٕو أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ ٩ٔ٣ٔ ِْ ٤ُِٟ ١ٔ ا ِ٘ ًَ  ُٕ  کَأَفٔ نِٔؼ

 نب زدی، رمعف نب بیعش، فہ اےنپ فادل ےس، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی 

 

ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، ااسمة

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اکرف یک دتی املسمؿ ےک فصن ےہ ینعی املسمؿ ےس آدیھ ےہ۔



 

 

 نب زدی، رمعف نب بیعش، فہ اےنپ فادل ےس، دبعاہلل نب رمعادمح نب :  رافی

 

  رمعف نب رسح، انب فبہ، ااسمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکمک بت یک دتی ےس قلعتم

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 اکمک بت یک دتی ےس قلعتم

     1110    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، وٛیٍ، ًلي ب٩ ٣بار ، یحٌي ًَک٣ة، اب٩ ًباض :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ یَِحٌَي  ٤َُِٟباَرٔ   ًَلٔيُّ ب٩ُِ ا ث٨ََا 
ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٣ََة  ا٢َ  ًَِٔکٔ َٗ ًَبَّإض 

ِسرٔ ٣َا أَزَّی َٗ ًَلَي  َُِٟحِّ  َت١ُ بٔٔسَیٔة ا ِ٘ ٤ُِٟکَاَتٔب شُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔي ا َّي اهَّللُ  َضي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ 

، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اکم

 

ک بت وک دمحم نب ینثم، فعیک، یلع نب ابمرک، ییحی رکعمة

 ارگ لتق رک دای اجےئ وت سج دقر ہصح فہ دبؽ اتکتب اک ادا رک اکچ ےہ اس یک دتی آزاد صخش ےک ربارب ادا رکان وہیگ۔

، انب ابعس :  رافی

 

 دمحم نب ینثم، فعیک، یلع نب ابمرک، ییحی رکعمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 اکمک بت یک دتی ےس قلعتم

     1111    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبیساهَّلل ب٩ یزیس، ًث٤ا٪ ب٩ ًبساٟزح٩٤ كائفي، ٣ٌاویہ، یحٌي ب٩ ابوٛثیر، ًَک٣ة، اب٩ ًباض :  راوی

ُس ب٩ُِ ًُبَِیٔس ا ٩ًَِ یَِحٌَ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ اؤیَُة  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ائٔفٔيُّ 
ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟلَّ ًَ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ي ب٩ِٔ أَبٔي هَّللٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس 

٤ُِٟکَا َضي فٔي ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ ٧َٔييَّ اهَّللٔ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًَِٔکٔ  ٕ ثٔیر َٙ ٨ِ٣ٔطُ زٔیََة َٛ َت ًَ ِسرٔ ٣َا  َ٘ َتٔب أَِ٪ یُوَزی بٔ

َُِٟحِّ   ا

، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص 

 

، اعمفہی، ییحی نب اوبریثک، رکعمة

 
ے

دمحم نب دیبع اہلل نب زیدی، امثعؿ نب دبعارلنمح سائ

  ربارب دتی ادا رکےن اک۔اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اکمک بت ںیم سج دقر فہ آزاد وہایگ آزاد ےک



 

 

، انب ابعس :  رافی

 

، اعمفہی، ییحی نب اوبریثک، رکعمة

 
ے

 دمحم نب دیبعاہلل نب زیدی، امثعؿ نب دبعارلنمح سائ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 اکمک بت یک دتی ےس قلعتم

     1112    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، شٌلي، ححاد اٟؼواٖ، یحٌي، ًَک٣ة، اب٩ ًباض :  راوی

 ًَ  ٖٔ ا وَّ َِٟححَّأد اٟؼَّ ٩ًَِ ا لَي  ٌِ ث٨ََا َش ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١َ ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  ُس ب٩ُِ إِٔس٤َ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَبَّإض َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًَِٔکٔ ٩ِ َیِحٌَي 

ِسرٔ ٣َا أَزَّی ٩ِ٣ٔ ٣ُکَاَتبَتٔطٔ  َ٘ ٤ُِٟکَاَتٔب یُوَزی بٔ ٥َ فٔي ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َضي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َُِٟحِّ َو٣َا بَقَٔي زٔیََة َٗ زَٔیَة ا

ِبسٔ  ٌَ ِٟ  ا

، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ، یلعی، اجحج

 

اوصلاػ، ییحی، رکعمة

ہلصیف رفامای اکمک بت ںیم ہک اس یک دتی دی اجےئ سج دقر فہ دبؽ اتکتب ںیم ادا رک اکچ ےہ آزاد ےک اطمقب افر ابیق ںیم الغؾ ےک 

 وماقف۔

، انب ابعسدمحم نب اامسلیع نب اربامیہ، یلعی، اجحج اوصل :  رافی

 

 اػ، ییحی، رکعمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 اکمک بت یک دتی ےس قلعتم

     1113    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یزیس شٌىي اب٩ ہارو٪، ح٤از، ٗتازة، خَلض، ًلي و ایوب، ًَک٣ة، اب٩ ًباض٣ح٤س ب٩ ًیسٰي ب٩ ن٘اغ،  :  راوی

ازْ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َح٤َّ َٗ ىٔي اب٩َِ َصاُروَ٪  ٌِ ث٨ََا یَزٔیُس َش ا٢َ َحسَّ َٗ أغ 
َّ٘ ُس ب٩ُِ ًٔیَسي ب٩ِٔ ا٨َّٟ ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ خََٔلٕض  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَیُّوَب  ِسرٔ ٣َا أَزَّ ًَلٓٔيٕ َو َ٘ ُٙ بٔ تٔ ٌِ ٤ُِٟکَاَتُب َش ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ی ًَِٔکٔ

َٙ ٨ِ٣ٔطُ  َت ًَ ِسرٔ ٣َا  َ٘ َٙ ٨ِ٣ُٔط َوَیزُٔث بٔ َت ًَ ِسرٔ ٣َا  َ٘ َِٟحسُّ بٔ ٠َِیطٔ ا ًَ ا٦ُ  َ٘  َوُش

، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل  دمحم نب ٰیسیع نب اقنش، زیدی ینعی انب

 

اہرفؿ،  ،ند، اتقدة، الخس، یلع ف اویب، رکعمة

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اکمک بت آزاد وہاگ ہک سج دقر اس ےن ادا ای افر اس رپ دح اقمئ وہیگ سج دقر فہ آزاد وہاگ افر اس ےس امؽ 



 

 

 ںیم فرہث وک رتہک ےلم اگ انتج ہک فہ آزاد وہا۔

، انب ابعس :  رافی

 

 دمحم نب ٰیسیع نب اقنش، زیدی ینعی انب اہرفؿ،  ،ند، اتقدة، الخس، یلع ف اویب، رکعمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 اکمک بت یک دتی ےس قلعتم

     1114    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ٗاس٥ ب٩ زَکیا ب٩ زی٨ار، سٌیس ب٩ ٤ًزو ا اطٌثي، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، ًَک٣ة و یحٌي ب٩ ابوٛثیر، ًَک٣ة، اب٩  :  راوی

 ًباض

ثٔ  ٌَ ٤ِزٕو اِْلَِط ًَ ٌٔیُس ب٩ُِ  ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ یَّا ب٩ِٔ زٔی٨َإر  أس٥ُ ب٩ُِ َزََکٔ َ٘ ِٟ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ا ٩ًَِ أَیُّوَب  ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ يُّ 

ًَِضسٔ َرُسو٢ٔ  ًَلَي  ُٗت١َٔ  ًَبَّإض أَ٪َّ ٣ُکَاَتّبا  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًَِٔکٔ  ٕ ثٔیر َٛ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ أَبٔي  ٣ََة َو ٠َِیطٔ  ًَِٔکٔ ًَ َّي اهَّللُ  اهَّللٔ َػل

أ٣َََز أَِ٪ یُوَزی ٣َا أَ  َٓ  ٥َ ٠٤ِ٤َُِٟؤ  َوَس٠َّ َُِٟحِّ َو٣َا ّا زٔیََة ا  زَّی زَٔیَة ا

، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک 

 

 ف ییحی نب اوبریثک، رکعمة

 

ی،  ،ند نب زدی، اویب، رکعمة

 

عب

 

ص

اقمس نب زرکای نب دانیر، دیعس نب رمعف اال

ملس ےن مکح رفامای انتج فہ آزاد وہا ےہ ایس دقر اکی اکمک بت دفر وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم لتق رک دای ایگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ف

 دتی آزاد صخش ےک ربارب ادا یک اجےئ ابیق اس یک دتی الغؾ ےک لثم دی اجےئ۔

، انب ابعس :  رافی

 

 ف ییحی نب اوبریثک، رکعمة

 

ی،  ،ند نب زدی، اویب، رکعمة

 

عب

 

ص

 اقمس نب زرکای نب دانیر، دیعس نب رمعف اال

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وعرت ےک ٹیپ ےک ہچب یک دتی

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 وعرت ےک ٹیپ ےک ہچب یک دتی

     1115    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ساهَّلل ب٩ ٣وسي، یوسٕ ب٩ ػہیب، ًبساهَّلل ب٩ بزیسہ، حرضت شٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥ و ابزاہی٥ ب٩ یو٧ص ب٩ ٣ح٤س، ًبی :  راوی

 بزیسہ



 

 

ث٨ََا ًُبَِیُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٣ُ  ا َا َحسَّ َٗ ٕس  وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َوإٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ یُو٧َُص ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ُ٘ ٌِ ُٕ ب٩ُِ أَِخبََر٧َا َش ث٨ََا یُوُس ا٢َ َحسَّ َٗ وَسي 

ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ بُزَ   ٩ًَِ ٥َ ُػَضِیٕب  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ١َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٌَ َح َٓ َلِ   َ٘ أَِس َٓ َِٓ  ا٣َِزأَّة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ ا٣َِزأَّة َحَذ  فٔي یَِسَة 

ٌٔی٥ٕ  ٖٔ أَِرَس٠َُط أَبُو َن َِٟدِذ ٩ًَِ ا َٟٔسَصا َخ٤ِٔشیَن َطاّة َو٧ََهي یَِو٣َئٕٔذ   َو

، دیبع اہلل نب ومیس، ویفس نب بیہص، دبعاہلل نب ربدیہ، رضحت ربدیہ ےس رفاتی ےہ وقعیب نب اربامیہ ف اربامیہ نب ویسن نب دمحم

ہک اکی وعرت ےن دفرسی وعرت وک رھتپ امر دای )فہ وعرت لمح ےس یھت افر( اس اک لمح رگ ایگ۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رھتپ امرےن ےس عنم رفامای۔ےن ٹیپ ےک ہچب یک دتی ںیم اچپس رکبایں دگواںیئ افر اس رفز ےس 

 وقعیب نب اربامیہ ف اربامیہ نب ویسن نب دمحم، دیبعاہلل نب ومیس، ویفس نب بیہص، دبعاہلل نب ربدیہ، رضحت ربدیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 وعرت ےک ٹیپ ےک ہچب یک دتی

     1116    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یحٌي، ابونٌی٥، یوسٕ ب٩ ػہیب، ًبساهَّلل ب٩ بزیزہ :  راوی

ث٨ََ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی٥ٕ  ث٨ََا أَبُو َن َٗا٢َ َحسَّ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ بَُزیَِسَة أَ٪َّ ا٣َِزأَّة أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ یَِحٌَي  ًَ ثَىٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٕ ب٩ُِ ُػَضِیٕب  ا یُوُس

 ًَ  ١َ ٌَ َح َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ٔلَي ا٨َّٟٔييِّ َػل ٍَ َذَٟٔک إ ٔ ُة ََفُٓ َٓ ٤َِِٟدُذو َلِ  ا َ٘ أَِس َٓ َِٓ  ا٣َِزأَّة  َٟٔسَصا َخ٤َِص ٣ٔائَٕة ٩ِ٣ٔ َخَذ ١َ َو ِ٘

زِّ  ُِ ِٟ ِٟ  ا ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ صََذا َوص٥ِْ َوی٨ََِبغٔي أَِ٪ یَُٜوَ٪ أََراَز ٣ٔائَّة ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ أَبُو  َٗ  ٖٔ َِٟدِذ ٩ًَِ ا ٩ًَِ َو٧ََهي یَِو٣َئٕٔذ  ِس ُرؤَی ا٨َِّٟهُي  َٗ زِّ َو ُِ

 ١ٕ َّٔ َِ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٣ُ  ٩ًَِ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ بَُزیَِسَة   ٩ًَِ  ٖٔ َِٟدِذ  ا

اوبمیعن، ویفس نب بیہص، دبعاہلل نب ربریہ ےس رفاتی ےہ ہک اکی وعرت ےن دفرسی وعرت وک رھتپ امرا اس اک لمح  ادمح نب ییحی،

رگ ایگ رھپ ہی دقمہم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم شیپ وہا آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےک ہچب یک دتی 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس رفز ےس رھتپ امرےن یک اممتعن رفامیئ۔ رضحت اامؾ اسنیئ ےن  ںیم اپچن وس رکبایں دگواںیئ افر آپ

 رفامای ہک ہی رافی اک فمہ ےہ افر حیحص وس رکبایں ںیہ ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وس رکبایں دتی ںیم دگوایئ۔

 ریہادمح نب ییحی، اوبمیعن، ویفس نب بیہص، دبعاہلل نب رب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب



 

 

 وعرت ےک ٹیپ ےک ہچب یک دتی

     1117    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اهَّلل ب٩ ١ِٔ٣اح٤س ب٩ س٠امی٪، یزیس، ًبساهَّلل ب٩ بزیزہ، ًبس :  راوی

ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ بَُزیَِسةَ   ٩ًَِ ِض٤َْص  َٛ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ث٨ََا َیزٔیُس  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ َُّط َرأَی  أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ١ٕ أ٧َ َّٔ َِ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٣ُ  ٩ًَِ

َّي إٔ٪َّ ٧َٔييَّ اهَّللٔ َػل َٓ  ِٖ ا٢َ  َا َتِدٔذ َ٘ َٓ  ُٖ ِض٤َْص  َرُجَّل َیِدٔذ َٛ َٖ َطکَّ  َِٟدِذ ُظ ا ٖٔ أَِو یََِکَ َِٟدِذ ٩ًَِ ا ٥َ لَاَ٪ ی٨ََِهي 
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  اهَّللُ 

ادمح نب امیلسؿ، زیدی، دبعاہلل نب ربریہ، دبعاہلل نب لفغم ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن داھکی اکی صخش وک ذخػ رکےت وہےئ وت 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےس عنم رفامےت ےھت ای آپ یلص اہلل ہیلع اوہنں ےن اس صخش وک عنم رفامای افر اہک ہک رضحت 

فآہل فملس اس وک ربا ےتھجمس ےھت۔ ذخػ ای ےہ؟ رشتعی یک االطصح ںیم ذخػ ایلگن ےس رھتپ ای رکنکی امرےن وک ےتہک ںیہ ای ذخػ 

 ڑکلی ںیم رھتپ امرےن وک ےتہک ںیہ۔

 اہلل نب ربریہ، دبعاہلل نب لفغمادمح نب امیلسؿ، زیدی، دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 وعرت ےک ٹیپ ےک ہچب یک دتی

     1118    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زو، كاؤض سے روای  ےہ ٛہ حرضت ٤ًزٗتیبہ، ح٤از، ٤ً :  راوی

 َٓ َِٟح٨ٔیٔن  ٩ًَِ كَاُوٕض أَ٪َّ ٤ًََُز اِسَتَظاَر ا٨َّٟاَض فٔي ا ٤ًَِزٕو   ٩ًَِ اْز  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َضي أَِخبََر٧َا  َٗ ا٢َ َح١ُ٤َ ب٩ُِ ٣َأٟٕک  َ٘

َِٟح٨ٔیٔن َُغَّ  ٥َ فٔي ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ةْ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َض َُغَّ ِٟرَفَ ا٢َ كَاُوْض إٔ٪َّ ا َٗ  ّة 

ہبیتق،  ،ند، رمعف، ساؤس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ےن وشمرہ ایل گووگں ےس ٹیپ ےک ہچب ےک ابرے ںیم۔ لمح نب امکل ڑھکے 

 ڑا یھب رغہ ےہ۔وہےئ افر اہک ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ںیم اکی رغہ اک مکح دای۔ ساؤس ےن رفامای اکی وھگ

 ہبیتق،  ،ند، رمعف، ساؤس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 وعرت ےک ٹیپ ےک ہچب یک دتی

     1119    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٗتیبہ، ٟیث، اب٩ طہاب، اب٩ ٣شیب، ابوہزیزہ :  راوی

َض  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٤َُِٟشیَّٔب  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٠َِیطٔ أَِخبََر٧َا  ًَ َّي اهَّللُ  ي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

٥َ فٔي َج٨ٔیٔن  ٔ َوَس٠َّ ٠َِیَضا ب ًَ َضي  َٗ ًَّٟٔي  ٤َِٟزِأََة ا ِبٕس أَِو أ٣ََٕة ث٥َُّ إٔ٪َّ ا ًَ زَّةٔ  ُِ ّتا بٔ َم ٣َیِّ َ٘ َضي ا٣َِزأَةٕ ٩ِ٣ٔ بَىٔي ِٟٔحَیاَ٪ َس َ٘ َٓ َِّٓیِ   زَّةٔ تُُو ُِ ِٟ ا

٥َ بٔأَ٪َّ ٣ٔیَراثََضا ٟٔب٨َٔیَضا َوَزِؤجَضا َوأَ٪َّ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ًََؼبَتَٔضا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ًَلَي   ١َ ِ٘ ٌَ ِٟ  ا

ہبیتق، ثیل، انب اہشب، انب بیسم، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح رفامای اکی وعرت ےک 

 سج وعرت رپ مکح ٹیپ ےک ےچب ںیم  و ہک رگ ایگ اھت افر فہ وعرت ہلیبق ینب ایحلؿ ںیم یھت اکی رغہ ینعی الغؾ ای ابدنی دگواےن اک افر رھپ

وک  وہا الغؾ ای ابدنی دےنی اک فہ وعرت رم یئگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح رفامای اس وعرت اک رتہک اس ےک وٹیبں افر وشرہ

 ےلم افر دتی اس یک وقؾ ےک گوگ ادا رک ں ےگ۔

 ہبیتق، ثیل، انب اہشب، انب بیسم، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 وعرت ےک ٹیپ ےک ہچب یک دتی

     1120    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یس ب٩ ٣شیب، ابوہزیزہاح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ رسح، ًبساهَّلل ب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ و سٌ :  راوی

٩ًَِ ا ا٢َ أَِخبََرنٔي یُو٧ُُص  َٗ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ َوصِٕب  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ حٔ  ِ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ اُٟسَّ ٩ًَِ أَبٔي َس٤َ٠ََة أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ب٩ِٔ ٔطَضإب 

تََت٠َِ  ا ِٗ ا٢َ ا َٗ َّطُ  ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أ٧َ ٤َُِٟشیَّٔب  ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٕ َوَذََکَ ل٤َٔ٠َّة َوَس ی بَٔحَحز ٣َِ  إِٔحَساص٤َُا اِْلُِخَ ٣َِزأََتأ٪ ٩ِ٣ٔ صَُذی١ِٕ ََفَ

َضي َر  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٔلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َٓاِخَتَؼ٤ُوا إ َت٠َِتَضا َو٣َا فٔي بَِل٨َٔضا  َ٘ َٓ ٨َاَصا  ٌِ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ٣َ َّي اهَّللُ  ٥َ ُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

ََٟسَصا  ثََضا َو ًَا٠َٔٗتَٔضا َوَورَّ ًَلَي  ٤َِٟزِأَةٔ  َضي بٔٔسیَةٔ ا َٗ ِبْس أَِو َؤٟیَسْة َو ًَ ْة  ا٢َ َح١ُ٤َ ب٩ُِ ٣َأٟٔک أَ٪َّ زٔیََة َج٨ٔی٨َٔضا َُغَّ َ٘ َٓ ُض٥ِ  ٌَ َو٩ِ٣َ ٣َ

َب  ٦ُ ٩ِ٣َ  َا ََشٔ َٕ أََُغَّ ِی َٛ ُِٟضَذلٔيُّ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  ٔة ا َِ ابٔ
ا٢َ َرُسو٢ُ ب٩ِٔ ا٨َّٟ َ٘ َٓ ٤ِٔث١ُ َذَٟٔک یَُل١َّ  َٓ َٙ َو َا اِسَتَض١َّ  َو َا أَل١َِ َو َا ٧ََل

 ٍَ َّٟٔذی َسَح ٌٔطٔ ا أ٪ ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ َسِح ٤ََّا َصَذا ٩ِ٣ٔ إِٔخَوأ٪ اِلُٜضَّ ٥َ إ٧ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   اهَّللٔ َػل

اوبہملس ف دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ہلیبق دبلی ںیم ادمح نب رمعف نب رسح، دبعاہلل نب فبہ، ویسن، انب اہشب، 

ےس دف وخانیت اکی دفرسے ےس ڑل ڑپ ں افر اکی اخوتؿ ےن دفرسی وک رھتپ امر دای افر فہ رم یئگ افر اس اک ہچب یھب رم ایگ  و ہک اس ےک 

د یک ہچب یک دتی امرےن فایل اخوتؿ ےک اخدناؿ ےس دگوایئ ٹیپ ںیم اھت رھپ اؿ گووگں ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفای



 

 

افر فہ دتی اس اخوتؿ ےک ڑلےک وک  یل  و ہک رم یئگ یھت افر  و فارث اس ےک ےھت ہی ابت نس رک لمح نب امکل انہغب ڑھکا وہا افر 

 ہن فہ وبال افر ہن یہ اس ےن وشر اچمای۔ ہی رعض ای ای روسؽ اہلل! ںیم اس اک سک رطہقی ےس  افاؿ ادا رکفں ہک سج ےن ہن اھکای افر ہن ایپ

رکمی  وخؿ وت وغل افر ابلط ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی اکونہں اک رمزک ےہ )ینعی ہی اقہیف فاال الکؾ وباتل ےہ( افر رقآؿ

 ےک الخػ وباتل ےہ ویکہکن اس ےن عجس ےس وگتفگ یک۔

  نب فبہ، ویسن، انب اہشب، اوبہملس ف دیعس نب بیسم، اوبرہریہادمح نب رمعف نب رسح، دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 وعرت ےک ٹیپ ےک ہچب یک دتی

     1121    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ رسح، اب٩ وہب، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوہزیزہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ا٢َ أَِخبََرنٔي ٣َأْٟک  َٗ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ حٔ  ِ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ اُٟسَّ ًَِبسٔ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ٩ِ أَبٔي َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ 

٥َ َر٣َِ   اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ی ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ ا٣َِزأََتیِٔن ٩ِ٣ٔ صَُذی١ِٕ فٔي َز٣َأ٪ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل إِٔحَساص٤َُا اِْلُِخَ

ِبٕس أَ  ًَ زَّةٕ  ُِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔ َّي اهَّللُ  َضي ٓٔیطٔ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ َحِ  َج٨ٔی٨ََضا   ِو َؤٟیَسةٕ َٓرَطَ

انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ہلیبق یذلی یک دف وخانیت  ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، امکل،

 ےن دفر وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم اکی دفرسے وک رھتپ امرا اس اک ہچب رم ایگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی رغہ دےنی اک

 مکح رفامای۔ ینعی اکی الغؾ ای اکی ابدنی اک )دےنی اک مکح رفامای(۔

 ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، امکل، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 وعرت ےک ٹیپ ےک ہچب یک دتی

     1122    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حارث ب٩ ٣شٜین، اب٩ ٗاس٥، ٣اٟک، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩ ٣شیب :  راوی

ا٢َ َحسَّ  َٗ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا  ٍُ ٠َِیطٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔیٕن ِٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ا٢َ ا ٌٔیٔس ب٩ِٔ َٗ ٩ًَِ َس ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ثَىٔي ٣َأْٟک 



 

 

زَّ  ُِ طٔ بٔ َت١ُ فٔي بَِل٩ٔ أ٣ُِّ ِ٘ َِٟح٨ٔیٔن ُش َضي فٔي ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٤َُِٟشیَّٔب أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َضي ا َٗ َّٟٔذی  ا٢َ ا َ٘ َٓ ِبٕس أَِو َؤٟیَسةٕ  ًَ ةٕ 

٦ُ ٩ِ٣َ  َا  َٕ أََُغَّ ِی َٛ ٠َِیطٔ  ٠َِیطٔ َو ًَ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ٤ِٔث١ُ َذَٟٔک یَُل١َّ  َٓ  َٙ َب َو َا أَل١َِ َو َا اِسَتَض١َّ َو َا ٧ََل ٤ََّا  ََشٔ ٥َ إ٧ٔ َس٠َّ

ا٪ٔ   َصَذا ٩ِ٣ٔ اِلُٜضَّ

 فآہل فملس ےن ٹیپ احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، انب اہشب، دیعس نب بیسم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

 ےک ہچب ںیم  و اینپ امں ےک ٹیپ ںیم امرا اجےئ اکی رغہ )ینعی اکی الغؾ ای ابدنی دےنی اک( مکح رفامای۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ر ہن اس ےن وشر اچمای ےن سج رپ مکح رفامای اس ےن اہک ہک اس اک ںیم سک رطہقی ےس  افاؿ ادا رکفں ہک سج ےن ہن وت اھکای افر ہن یہ ایپ اف

 ہن وگتفگ یک۔ اےسی اک وخؿ وت وغل ےہ۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی نس رک اراشد رفامای ہی وت اکنہ ےہ )ینعی اکونہں یسیج

 (ابںیت انب راہ ےہ

 احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، انب اہشب، دیعس نب بیسم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 وعرت ےک ٹیپ ےک ہچب یک دتی

     1123    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یرہ ب٩ طٌبہًلي ب٩ ٣ح٤س ب٩ ًلي، خ٠ٕ، اب٩ ت٤ی٥، زائسة، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، ًبیس ب٩ نـی٠ة، ٣ِ :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا َزائَٔسةُ  ا٢َ َحسَّ َٗ ْٕ َوصَُو اب٩ُِ َت٤ٔی٥ٕ  ث٨ََا َخ٠َ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٔس ب٩ِٔ  ًَلٔيُّ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ًُبَِیسٔ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٨ِ٣َُؼوٕر 

بَِ  ََضَّ  َبَة أَ٪َّ ا٣َِزأَّة ََضَ ٌِ ٤ُِِٟٔیَرةٔ ب٩ِٔ ُط ٩ًَِ ا ِی٠ََة  ـَ َّي اهَّللُ ب٩ِٔ نُ تَٔي ٓٔیَضا ا٨َّٟٔييُّ َػل
ُ أ َٓ َت٠َِتَضا َوهَٔي حُِبلَي  َ٘ َٓ ُِٓشَلإن   ٔ ٤ُوز ٌَ َتَضا بٔ

 ِٟ یَةٔ َوفٔي ا ات٠َٔٔة بٔاٟسِّ َ٘ ِٟ ًََؼَبٔة ا ًَلَي   ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َضي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًََؼبَتُ ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ ّة  َضا أَزٔی َح٨ٔیٔن َُغَّ

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّي اهَّللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َٓ ٤ِٔث١ُ َصَذا یَُل١َّ  َٓ َٓاِسَتَض١َّ  َب َو َا َػاَح  ٥َ َو َا ََشٔ ٌٔ أب ٩ِ٣َ  َا كَ ٍٔ اِْلرَِعَ َشِح
َٛ  ٍْ  ٥َ أََسِح

، ریغمہ نب ہبعش

 

ئلة ت

 

ض

 

ی
 ےس رفاتی ےہ ہک اکی اخوتؿ ےن اینپ یلع نب دمحم نب یلع، فلخ، انب میمت، زادئة، وصنمر، اربامیہ، دیبع نب 

وسنک وک اکی ہمیخ یک ڑکلی ےس امرا فہ اس فتق احہلم یھت رھپ ہی دقمہم دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم شیپ وہا آپ یلص 

نس رک اخدناؿ ےک اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امرےن فایل ےک اخدناؿ ےس دتی ادا رکایئ افر ہچب ےک وعض اکی رغہ اک مکح رفامای۔ ہی 

ای( گووگں ےن اہک ہک مہ سک رطہقی ےس دتی ادا رک ں اس ےیل ہک سج ہچب ای لمح ےن ہن وت اھکای افر ہن ایپ ہن فہ رفای )ینعی لمح اسطق رکا د

 )ینعی وخاہ اوخاہ اس ےن وت اانپ وخؿ اضعئ رک دای۔ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ای ونگارفں یک رطح ےس وگتفگ ںیم عجس رک ا ےہ



 

 

 اصفتح ف البتغ اھجڑ ا ےہ(۔

، ریغمہ نب ہبعش :  رافی

 

ئلة ت

 

ض

 

ی
 یلع نب دمحم نب یلع، فلخ، انب میمت، زادئة، وصنمر، اربامیہ، دیبع نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں ےک االتخػ افر لتق ہبش دمع افر ٹیپ اک ہچب یک دتی سک رپ ےہ؟رضحت ریغمہ یک دحثی ںیم رافوی

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 رضحت ریغمہ یک دحثی ںیم رافویں ےک االتخػ افر لتق ہبش دمع افر ٹیپ اک ہچب یک دتی سک رپ ےہ؟

     1124    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ ًلي، خ٠ٕ، اب٩ ت٤ی٥، زائسة، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، ًبیس ب٩ نـی٠ة، ٣ِیرہ ب٩ طٌبہًلي ب٩ ٣ح٤س ب :  راوی

ِی٠ََة  ـَ ٩ًَِ ًُبَِیٔس ب٩ِٔ نُ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َجزٔیْز  ا٢َ َحسَّ َٗ َُٗسا٣ََة  ُس ب٩ُِ  ٤ُِِٟٔیَرةٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ا ُِٟدزَاعٔيِّ  ا

بَ  ا٢َ ََضَ َٗ َبَة  ٌِ ٠َِیطٔ ُط ًَ َّي اهَّللُ  ١َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٌَ َح َٓ َت٠َِتَضا  َ٘ َٓ ُِٔشَلأن َوهَٔي حُِبلَي  ِٟ ٔ ا ٤ُوز ٌَ َتَضا بٔ ٥َ زَٔیَة ِ  ا٣َِزأَْة ََضَّ َوَس٠َّ

ات٠َٔةٔ  َ٘ ِٟ ًََؼَبةٔ ا ا٢َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ  َ٘ َٓ ّة ٤َٟٔا فٔي بَِل٨َٔضا  ات٠َٔٔة َوَُغَّ َ٘ ِٟ ًََؼَبٔة ا ًَلَي  ٔة  َٟ ُتو ِ٘ ٤َ ِٟ َب َو َا  ا َز٦ُ زَٔیَة ٩ِ٣َ  َا أَل١َِ َو َا ََشٔ ِِ أََن

 َٓ أب  ٍٔ اِْلرَِعَ َشِح
َٛ  ٍْ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أََسِح َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ٤ِٔث١ُ َذَٟٔک یَُل١َّ  َٓ یَةَ اِسَتَض١َّ  ٠ًََِیض٥ِٔ اٟسِّ  ١َ ٌَ  َح

، ریغمہ نب ہبعش ےس رفاتی ےہ ہک اکی اخوتؿ ےن اینپ یلع نب دمحم نب یلع، فلخ، انب میمت، زادئة، وصنمر

 

ئلة ت

 

ض

 

ی
، اربامیہ، دیبع نب 

وسنک وک اکی ہمیخ یک ڑکلی ےس امرا فہ اس فتق احہلم یھت رھپ ہی دقمہم دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم شیپ وہا آپ یلص 

ہچب ےک وعض اکی رغہ اک مکح رفامای۔ ہی نس رک اخدناؿ ےک  اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امرےن فایل ےک اخدناؿ ےس دتی ادا رکایئ افر

ای( گووگں ےن اہک ہک مہ سک رطہقی ےس دتی ادا رک ں اس ےیل ہک سج ہچب ای لمح ےن ہن وت اھکای افر ہن ایپ ہن فہ رفای )ینعی لمح اسطق رکا د

ونگارفں یک رطح ےس وگتفگ ںیم عجس رک ا ےہ )ینعی وخاہ اوخاہ اس ےن وت اانپ وخؿ اضعئ رک دای۔ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ای 

 اصفتح ف البتغ اھجڑ ا ےہ(۔

، ریغمہ نب ہبعش :  رافی

 

ئلة ت

 

ض

 

ی
 یلع نب دمحم نب یلع، فلخ، انب میمت، زادئة، وصنمر، اربامیہ، دیبع نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 رضحت ریغمہ یک دحثی ںیم رافویں ےک االتخػ افر لتق ہبش دمع افر ٹیپ اک ہچب یک دتی سک رپ ےہ؟

     1125    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ب٩ نـی٠ة، ٣ِیرہ ب٩ طٌبہًلي ب٩ ٣ح٤س ب٩ ًلي، خ٠ٕ، اب٩ ت٤ی٥، زائسة، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، ًبیس  :  راوی

٩ًَِ إٔبِزَ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس َٗا٢َ َحسَّ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ ِی٠ََة أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ـَ ٩ًَِ ًُبَِیٔس ب٩ِٔ نُ اصٔی٥َ 

بَِ  إِٔحَساص٤َُ  َتیِٔن ََضَ َبَة أَ٪َّ ََضَّ ٌِ ٤ُِِٟٔیَرةٔ ب٩ِٔ ُط ٠ًََِیطٔ ٩ًَِ ا َّي اهَّللُ  َضي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ َت٠َِتَضا  َ٘ َٓ ُِٓشَلإن  ٤ُوزٔ  ٌَ ی بٔ ا اِْلُِخَ

ز٣ُِّىٔي  َِ ابٔيُّ ُت ا٢َ اِْلرَِعَ َ٘ َٓ  
زَّةٕ ُِ َضي ٤َٟٔا فٔي بَِل٨َٔضا بٔ َٗ ات٠َٔٔة َو َ٘ ِٟ ًََؼَبٔة ا ًَلَي  َیٔة  ٥َ بٔاٟسِّ َب َو َا َػ َوَس٠َّ اَح ٩ِ٣َ  َا أَل١َِ َو َا ََشٔ

زَّةٕ  ُِ َضي ٤َٟٔا فٔي بَِل٨َٔضا بٔ َٗ ٔة َو َِٟحاص٠ٔٔیَّ ٍٔ ا َشِح َٛ  ٍْ ا٢َ َسِح َ٘ َٓ ٤ِٔث١ُ َذَٟٔک یَُل١َّ  َٓ  َٓاِسَتَض١َّ 

، ریغمہ نب ہبعش ےس رفاتی ےہ ہک اکی اخوتؿ ےن اینپ 

 

ئلة ت

 

ض

 

ی
یلع نب دمحم نب یلع، فلخ، انب میمت، زادئة، وصنمر، اربامیہ، دیبع نب 

یک ڑکلی ےس امرا فہ اس فتق احہلم یھت رھپ ہی دقمہم دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم شیپ وہا آپ یلص  وسنک وک اکی ہمیخ

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امرےن فایل ےک اخدناؿ ےس دتی ادا رکایئ افر ہچب ےک وعض اکی رغہ اک مکح رفامای۔ ہی نس رک اخدناؿ ےک 

ادا رک ں اس ےیل ہک سج ہچب ای لمح ےن ہن وت اھکای افر ہن ایپ ہن فہ رفای )ینعی لمح اسطق رکا دای( گووگں ےن اہک ہک مہ سک رطہقی ےس دتی 

اہ اس ےن وت اانپ وخؿ اضعئ رک دای۔ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ای ونگارفں یک رطح ےس وگتفگ ںیم عجس رک ا ےہ )ینعی وخاہ اوخ

 عجس وباتل ےہ؟ دفر اجتیلہ ںیم گوگ عجس رکےت ےھت۔ اصفتح ف البتغ اھجڑ ا ےہ(۔ ہک ای

، ریغمہ نب ہبعش :  رافی

 

ئلة ت

 

ض

 

ی
 یلع نب دمحم نب یلع، فلخ، انب میمت، زادئة، وصنمر، اربامیہ، دیبع نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 ت ریغمہ یک دحثی ںیم رافویں ےک االتخػ افر لتق ہبش دمع افر ٹیپ اک ہچب یک دتی سک رپ ےہ؟رضح

     1126    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلي ب٩ ٣ح٤س ب٩ ًلي، خ٠ٕ، اب٩ ت٤ی٥، زائسة، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، ًبیس ب٩ نـی٠ة، ٣ِیرہ ب٩ طٌبہ :  راوی

٩ًَِ إٔبِزَ  أَِخبََر٧َا ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ائٔی١َ  ٩ًَِ إرِٔسَ ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ أَبٔي َزائَٔسَة  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕٚ و ٌٔیٔس ب٩ِٔ ٣َُِسُ ٩ًَِ ًُبَِیٔس ب٩ِٔ ًَلٔيُّ ب٩ُِ َس اصٔی٥َ 

 ٌَ َتَضا بٔ بَِ  ا٣َِزأَْة ٩ِ٣ٔ بَىٔي ِٟٔحَیاَ٪ ََضَّ ا٢َ ََضَ َٗ َبَة  ٌِ ٤ُِِٟٔیَرةٔ ب٩ِٔ ُط ٩ًَِ ا ِی٠ََة  ـَ ٔة نُ َٟ ُتو ِ٘ ٤َِٟ َت٠َِتَضا َولَاَ٪ بٔا َ٘ َٓ ُِٔشَلأن  ِٟ ٤ُوزٔ ا

یَٔة َو٤َٟٔا فٔي بَِل٨ٔضَ  ات٠َٔةٔ بٔاٟسِّ َ٘ ِٟ ًََؼَبٔة ا ًَلَي  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  َضي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ زَّةٕ َح١ْ٤ِ  ُِ  ا بٔ

، ریغمہ نب ہبعش ےس رفاتی ےہ ہک اکی اخوتؿ ےن اینپ یلع نب دمحم نب یلع، فلخ، انب میمت، زادئة، وصنمر، اربامیہ، دیبع

 

ئلة ت

 

ض

 

ی
 نب 

وسنک وک اکی ہمیخ یک ڑکلی ےس امرا فہ اس فتق احہلم یھت رھپ ہی دقمہم دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم شیپ وہا آپ یلص 

کی رغہ اک مکح رفامای۔ ہی نس رک اخدناؿ ےک اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امرےن فایل ےک اخدناؿ ےس دتی ادا رکایئ افر ہچب ےک وعض ا



 

 

ای( گووگں ےن اہک ہک مہ سک رطہقی ےس دتی ادا رک ں اس ےیل ہک سج ہچب ای لمح ےن ہن وت اھکای افر ہن ایپ ہن فہ رفای )ینعی لمح اسطق رکا د

ح ےس وگتفگ ںیم عجس رک ا ےہ )ینعی وخاہ اوخاہ اس ےن وت اانپ وخؿ اضعئ رک دای۔ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ای ونگارفں یک رط

 اصفتح ف البتغ اھجڑ ا ےہ(۔

، ریغمہ نب ہبعش :  رافی

 

ئلة ت

 

ض

 

ی
 یلع نب دمحم نب یلع، فلخ، انب میمت، زادئة، وصنمر، اربامیہ، دیبع نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   باب

 رضحت ریغمہ یک دحثی ںیم رافویں ےک االتخػ افر لتق ہبش دمع افر ٹیپ اک ہچب یک دتی سک رپ ےہ؟

     1127    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رہ ب٩ طٌبہًلي ب٩ ٣ح٤س ب٩ ًلي، خ٠ٕ، اب٩ ت٤ی٥، زائسة، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، ًبیس ب٩ نـی٠ة، ٣ِی :  راوی

٩ًَِ ًُبَِیسٔ  ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ٤ُِِٟٔیَرةٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنِصٕ  ٩ًَِ ا ِی٠ََة  ـَ  ب٩ِٔ نُ

َبَة أَ٪َّ ا٣َِزأََتیِٔن لَا٧ََتا َتِحَ  َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ صَُذی١ِٕ ََف٣ََِ  إٔحِ  ٌِ ٔلَي ا٨َّٟٔييِّ ُط َٓاِخَتَؼ٤َا إ َلِ   َ٘ أَِس َٓ ُِٓشَلإن  ٤ُوزٔ  ٌَ ی بٔ َساص٤َُا اِْلُِخَ

ا٢َ اٟ َ٘ َٓ َب َو َا أَل١َِ  َٕ ٧َٔسی ٩ِ٣َ  َا َػاَح َو َا اِسَتَض١َّ َو َا ََشٔ ِی َٛ اُٟوا  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٥َ َػل ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٨َّٔييُّ َػل

ٔ أََسحِ  ٤َِٟزِأَة ًَا٠َٔٗةٔ ا ًَلَي  زَّةٔ  ُِ ِٟ َضي بٔا َ٘ َٓ أب  ٍٔ اِْلرَِعَ َشِح
َٛ  ٍْ 

، ریغمہ نب ہبعش ےس رفاتی ےہ ہک اکی اخوتؿ ےن اینپ 

 

ئلة ت

 

ض

 

ی
یلع نب دمحم نب یلع، فلخ، انب میمت، زادئة، وصنمر، اربامیہ، دیبع نب 

ہم دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم شیپ وہا آپ یلص وسنک وک اکی ہمیخ یک ڑکلی ےس امرا فہ اس فتق احہلم یھت رھپ ہی دقم

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امرےن فایل ےک اخدناؿ ےس دتی ادا رکایئ افر ہچب ےک وعض اکی رغہ اک مکح رفامای۔ ہی نس رک اخدناؿ ےک 

ای افر ہن ایپ ہن فہ رفای )ینعی لمح اسطق رکا دای( گووگں ےن اہک ہک مہ سک رطہقی ےس دتی ادا رک ں اس ےیل ہک سج ہچب ای لمح ےن ہن وت اھک

اہ اس ےن وت اانپ وخؿ اضعئ رک دای۔ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ای ونگارفں یک رطح ےس وگتفگ ںیم عجس رک ا ےہ )ینعی وخاہ اوخ

 اصفتح ف البتغ اھجڑ ا ےہ(۔

، ریغمہ نب ہبعشیلع نب دمحم نب یلع، فلخ، انب میمت، زادئة، وصنم :  رافی

 

ئلة ت

 

ض

 

ی
 ر، اربامیہ، دیبع نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 رضحت ریغمہ یک دحثی ںیم رافویں ےک االتخػ افر لتق ہبش دمع افر ٹیپ اک ہچب یک دتی سک رپ ےہ؟

     1128    حسیث                               سو٦ج٠س   :  ج٠س



 

 

 ًلي ب٩ ٣ح٤س ب٩ ًلي، خ٠ٕ، اب٩ ت٤ی٥، زائسة، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، ًبیس ب٩ نـی٠ة، ٣ِیرہ ب٩ طٌبہ :  راوی

 َٗ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبُو َزاُوَز  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ ًُبَِیٔس ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َُِیََلَ٪  ُ  إٔبَِزاصٔی٥َ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ

َُٟط ا٣َِزأََتأ٪ ََف٣ََِ  إِٔحَساص٤َُا اِْلُِخَ  َبَة أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ صَُذی١ِٕ لَاَ٪  ٌِ ٤ُِِٟٔیَرةٔ ب٩ِٔ ُط ٩ًَِ ا ِی٠ََة  ـَ
ُِٔشَلأن نُ ِٟ ٔ ا ٤ُوز ٌَ ی بٔ

َب  َٓ٘ٔی١َ أََرأَیَِ  ٩ِ٣َ  َا أَل١َِ َو َا ََشٔ َلِ   َ٘ أَِس َضي ٓٔیطٔ َرُسو٢ُ اهَّللٔ  َٓ َ٘ َٓ أب  ٍٔ اِْلرَِعَ َشِح
َٛ  ٍْ ا٢َ أََسِح َ٘ َٓ َٓاِسَتَض١َّ  َو َا َػاَح 

٤ًَُِع  ٤َِٟزِأَةٔ أَِرَس٠َطُ اِْلَ ًَا٠َٔٗٔة ا ًَلَي    ِ٠ٌَٔ ِبٕس أَِو أ٣ََٕة َوُج ًَ زَّةٕ  ُِ ٥َ بٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َػل

، ریغمہ نب ہبعش ےس رفاتی ےہ ہک اکی اخوتؿ ےن اینپ یلع نب دمحم نب یلع، فلخ، انب میمت، 

 

ئلة ت

 

ض

 

ی
زادئة، وصنمر، اربامیہ، دیبع نب 

وسنک وک اکی ہمیخ یک ڑکلی ےس امرا فہ اس فتق احہلم یھت رھپ ہی دقمہم دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم شیپ وہا آپ یلص 

دا رکایئ افر ہچب ےک وعض اکی رغہ اک مکح رفامای۔ ہی نس رک اخدناؿ ےک اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امرےن فایل ےک اخدناؿ ےس دتی ا

ای( گووگں ےن اہک ہک مہ سک رطہقی ےس دتی ادا رک ں اس ےیل ہک سج ہچب ای لمح ےن ہن وت اھکای افر ہن ایپ ہن فہ رفای )ینعی لمح اسطق رکا د

رفامای ای ونگارفں یک رطح ےس وگتفگ ںیم عجس رک ا ےہ )ینعی وخاہ اوخاہ  اس ےن وت اانپ وخؿ اضعئ رک دای۔ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 اصفتح ف البتغ اھجڑ ا ےہ(۔

، ریغمہ نب ہبعش :  رافی

 

ئلة ت

 

ض

 

ی
 یلع نب دمحم نب یلع، فلخ، انب میمت، زادئة، وصنمر، اربامیہ، دیبع نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 رضحت ریغمہ یک دحثی ںیم رافویں ےک االتخػ افر لتق ہبش دمع افر ٹیپ اک ہچب یک دتی سک رپ ےہ؟

     1129    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ٣ؼٌب، زاؤز، ا ا٤ًع، ابزاہی٥ :  راوی

 َ بَِ  أَِخبََر٧ ا٢َ ََضَ َٗ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٤ًَِٔع  ٩ًَِ اِْلَ ث٨ََا َزاُوزُ  ا٢َ َحسَّ َٗ ْب  ٌَ ث٨ََا ٣ُِؼ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ٕ  ا ٣َُح٤َّ َتَضا بَٔحَحز ا٣َِزأَْة ََضَّ

٥َ ٣َا فٔي بَِل  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ١َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٌَ َح َٓ َت٠َِتَضا  َ٘ َٓ ز٦َُّ َوهَٔي حُِبلَي  َِ اُٟوا نُ َ٘ َٓ ًََؼبَتَٔضا  ًَلَي  ٠ََضا  ِ٘ ًَ  ١َ ٌَ ّة َوَج ٨َٔضا َُغَّ

ُٗو٢ُ  أب صَُو ٣َا أَ ٍٔ اِْلرَِعَ َشِح
َٛ  ٍْ ا٢َ أََسِح َ٘ َٓ ٤ِٔث١ُ َذَٟٔک یَُل١َّ  َٓ َب َو َا أَل١َِ َو َا اِسَتَض١َّ   َل٥ُِٜ  ٩ِ٣َ  َا ََشٔ

 ےک اطمقب ےہ نکیل اس ںیم ہی ااضہف ےہ ہک رضحت اربامیہ ےس رمالس دمحم نب راعف، بعصم، داؤد، االشمع، اربامیہ رتہمج اسقب

ایس مسق یک رفاتی ےہ افر اس رفاتی ںیم اس رطح ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح رفامای ای عجس وبےتل وہ ونگارفں یک 

 رطح افر مکح رفامای یہی ےہ  و ںیم ہہک راہ وہں ینعی اس ےک اطمقب رکان وہاگ ۔



 

 

 دمحم نب راعف، بعصم، داؤد، االشمع، اربامیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 رضحت ریغمہ یک دحثی ںیم رافویں ےک االتخػ افر لتق ہبش دمع افر ٹیپ اک ہچب یک دتی سک رپ ےہ؟

     1130    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ًث٤ا٪ ب٩ حٜی٥، ٤ًزو، اسبان، س٤ا ، ًَک٣ة، اب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ ابِ  ٣ََة  ٩ًَِ ًَِٔکٔ ٩ًَِ ٔس٤َإ   ٩ًَِ أَِسَباَن  ٤ِْزو  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٜٔی٥ٕ  ًَبَّ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ َح ا٢َ لَا٧َِ  ٩ٔ  َٗ إض 

ِس ٧ََبَ   َٗ َلِ  ََُُل٣ّا  َ٘ أَِس َٓ  ٕ ی بَٔحَحز ٣َِ  إِٔحَساص٤َُا اِْلُِخَ زُُظ ٣َِیّتا َو٣َاَتِ  ا٣َِزأََتأ٪ َجاَرَتأ٪ لَاَ٪ بَِی٨َُض٤َا َػَدْب ََفَ ٌِ َط

 َ٘ ِس أَِس َٗ ََّضا  َضا إ٧ٔ ُّ٤ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ َیَة  ا٠َٔٗٔة اٟسِّ ٌَ ِٟ ًَلَي ا َضي  َ٘ َٓ ٤َِٟزِأَةُ  َّطُ ا ات٠َٔةٔ إ٧ٔ َ٘ ِٟ ا٢َ أَبُو ا َ٘ َٓ زُُظ  ٌِ ِس ٧ََبَ  َط َٗ َلِ  یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ ََُُل٣ّا 

٠ًََِیطٔ  َّي اهَّللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َٗ ٤ِٔث٠ُُط یَُل١َّ  َٓ َب َو َا أَل١َِ  َّطُ َواهَّللٔ ٣َا اِسَتَض١َّ َو َا ََشٔ ٔ لَاذْٔب إ٧ٔ َِٟحاص٠ٔ ٍٔ ا َشِح َٛ  ٍْ ٔة  َوَس٥ََّ٠ أََسِح یَّ

 ٕٕ ی أ٦َُّ َُٔلی ََٜة َواِْلُِخَ ًَبَّإض لَا٧َِ  إِٔحَساص٤َُا ٠َ٣ُِی ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ّة  ٔييِّ َُغَّ  َوَٛٔضا٧َتَٔضا إٔ٪َّ فٔي اٟؼَّ

، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک دف وخانیت ںیھت اؿ ںیم آسپ ںیم رکتار وہیئگ اکی 

 

ادمح نب امثعؿ نب میکح، رمعف، اابسط، امسک، رکعمة

ی ےک رھتپ امر دای اس ےک ٹیپ ےس اکی ڑلاک رگ ایگ )ینعی لمح ںیم ڑلاک اھت  و ہک وچٹ یک فہج ےس رگ ایگ( افر اس ڑلےک ےک ےن دفرس

امای ابؽ لکن آےئ ےھت فہ ڑلاک رما وہا اھت افر امں ینعی فہ وعرت یھب رم یئگ۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس یک دتی اک مکح رف

 ےنہک اس ےک اچچ ےن اہک ای روسؽ اہلل! ڑلاک یھب وت رگا اس ےک ابؽ لکن آےئ ےھت )ینعی اس یک یھب دتی رکاؤ( اس امر ےن فایل ےک

 امرےن فایل اخوتؿ ےک فادل ےن اہک فہ وھجاٹ ےہ دخا یک مسق! ہن اس ہچب ےن آفاز اکنیل اس ےن دخا یک مسق اھکای ہن ایپ اےسی وخؿ اک ای

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی نس رک اراشد رفامای دفر اجتیلہ یک رطح ای عجس رک ا ےہ البہبش ڑلےک ےک ) افاؿ ےہ( روسؽ رکمی یلص 

تئکہ یھت افر دفرسی اک انؾ اؾ 
مل
وعض اکی رغہ )ینعی اکی الغؾ ای ابدنی( ادا رکان وہاگ ۔ رضحت انب ابعس ےن رفامای ہک اکی اخوتؿ 

 فیطغ اھت۔

، انب ابعسادمح نب امثعؿ نب میکح، رمع :  رافی

 

 ف، اابسط، امسک، رکعمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 رضحت ریغمہ یک دحثی ںیم رافویں ےک االتخػ افر لتق ہبش دمع افر ٹیپ اک ہچب یک دتی سک رپ ےہ؟



 

 

     1131    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًباض ب٩ ًبساٌٟوی٥، ؿحا  ب٩ ٣د٠س، اب٩ جزیخ، ابوزبیر، جابز :  راوی

 ٔ ا٢َ أَِخبََرن َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  اُ  ب٩ُِ ٣َِد٠َٕس  حَّ َـّ ث٨ََا اٟ ا٢َ َحسَّ َٗ ٔوی٥ٔ  ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ بَّاُض ب٩ُِ  ٌَ ِٟ َّ أَِخبََر٧َا ا ٔ أ٧َ ٍَ َجابّٔزا ي أَبُو اٟزُّبَیِر ُط َس٤ٔ

ّة َو َا َیٔح١ُّ ٤َِٟٔولّي أَِ٪ یَ  َٟ و ُ٘ ًَلَي ل١ُِّ بَِل٩ٕ ًُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  َتَب َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٛ و٢ُ  ُ٘ ٔ إٔذ٧ِٔطٔ َش یِر َِ َّي ٣ُِش٤ّٔ٠ا بٔ  َتَول

ؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رہ وقؾ ےک ابعس نب دبعامیظعل، احضک نب دلخم، انب رججی، اوبزریب، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روس

 ےیل رحتری رفامای رہ وقؾ رپ اس یک دتی ےہ افر یسک صخش وک الحؽ ںیہن ےہ فال رکان ریغب ااجزت اےنپ امکل ےک۔

 ابعس نب دبعامیظعل، احضک نب دلخم، انب رججی، اوبزریب، اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 رضحت ریغمہ یک دحثی ںیم رافویں ےک االتخػ افر لتق ہبش دمع افر ٹیپ اک ہچب یک دتی سک رپ ےہ؟

     1132    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 وٟیس، اب٩ جزیخ، ٤ًزو ب٩ طٌیب، حرضت ًبساهَّلل ب٩ ٤ًزو ب٩ ًاؾ ٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪ و ٣ح٤س ب٩ ٣ؼفي، :  راوی

٤ِزٔو بِ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  َِٟؤٟیُس  ث٨ََا ا ا َا َحسَّ َٗ ي 
ُس ب٩ُِ ٣َُؼفَّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ َو٣َُح٤َّ ٔ أَِخبََرنٔي  ظ ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ ٩ٔ ُط

َّي ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  ُضَو َؿا٩ْ٣ٔ  َٗ َٓ َٔک  ِب١َ ذَٟ َٗ ٥ِ٠َ ٨ِ٣ٔطُ كٔبٌّ  ٌِ ٥ِ ُش َٟ ٥َ ٩ِ٣َ َتَلبََّب َو
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  اهَّللُ 

رمعف نب امثعؿ ف دمحم نب یفصم، ف دی، انب رججی، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص 

صخش گووگں اک العج رکے افر فہ ملع بط )افر العج( ےس انفافق وہ وت فہ ذہم دار ےہ افر  اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و

 اضنم ےہ۔

 رمعف نب امثعؿ ف دمحم نب یفصم، ف دی، انب رججی، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 رضحت ریغمہ یک دحثی ںیم رافویں ےک االتخػ افر لتق ہبش دمع افر ٹیپ اک ہچب یک دتی سک رپ ےہ؟

     1133    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ی٥، ًبیس ب٩ نـی٠ة، ٣ِیرہ ب٩ طٌبہًلي ب٩ ٣ح٤س ب٩ ًلي، خ٠ٕ، اب٩ ت٤ی٥، زائسة، ٨٣ؼور، ابزاہ :  راوی



 

 

 ٔ٣ ٔ ظ ٩ًَِ َجسِّ ِیٕب  ٌَ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ُط  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  َِٟؤٟیُس  ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ  ِث٠َُط َسَواّئ أَِخبََرنٔي ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َخأٟٕس 

، ریغمہ نب ہبعش

 

ئلة ت

 

ض

 

ی
 ےس رفاتی ےہ ہک اکی اخوتؿ ےن اینپ یلع نب دمحم نب یلع، فلخ، انب میمت، زادئة، وصنمر، اربامیہ، دیبع نب 

وسنک وک اکی ہمیخ یک ڑکلی ےس امرا فہ اس فتق احہلم یھت رھپ ہی دقمہم دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم شیپ وہا آپ یلص 

 نس رک اخدناؿ ےک اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امرےن فایل ےک اخدناؿ ےس دتی ادا رکایئ افر ہچب ےک وعض اکی رغہ اک مکح رفامای۔ ہی

ای( گووگں ےن اہک ہک مہ سک رطہقی ےس دتی ادا رک ں اس ےیل ہک سج ہچب ای لمح ےن ہن وت اھکای افر ہن ایپ ہن فہ رفای )ینعی لمح اسطق رکا د

ےہ )ینعی وخاہ اوخاہ  اس ےن وت اانپ وخؿ اضعئ رک دای۔ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ای ونگارفں یک رطح ےس وگتفگ ںیم عجس رک ا

 اصفتح ف البتغ اھجڑ ا ےہ(۔

، ریغمہ نب ہبعش :  رافی

 

ئلة ت

 

ض

 

ی
 یلع نب دمحم نب یلع، فلخ، انب میمت، زادئة، وصنمر، اربامیہ، دیبع نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ںیم رگاتفر افر اموخذ وہاگ ؟ ای وکیئ صخش دفرسے ےک رجؾ

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 ای وکیئ صخش دفرسے ےک رجؾ ںیم رگاتفر افر اموخذ وہاگ ؟

     1134    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساهَّلل، سٔیا٪، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ابَح، ایاز ب٩ ٟ٘یم، ابور٣ثہ :  راوی

َٟ٘ٔیأَِخبََرنٔي صَ  ٩ًَِ إَٔیازٔ ب٩ِٔ  ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ أَبَِحَز  ِبُس ا ًَ ثَىٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبٔس اهَّللٔ  ا٢َ اُروُ٪ ب٩ُِ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي ر٣َِٔثَة  ٕم 

ا٢َ ابِىٔ  َٗ َک  ٌَ ا٢َ ٩ِ٣َ صََذا ٣َ َ٘ َٓ ٍَ أَبٔي  ٥َ ٣َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٠َِیطٔ َو َا َیِحىٔي أََتِیُ  ا٨َّٟٔييَّ َػل ًَ ََّک  َا َتِحىٔي  ا٢َ أ٣ََا إ٧ٔ َٗ ي أَِطَضُس بٔطٔ 

٠َِیَک  ًَ 

اہرفؿ نب دبع اہلل، ایفسؿ، دبعاکلمل نب ارحب، ااید نب طیقل، اوبرہثم ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک 

فآہل فملس ےن درایتف ای )ینعی( ریمے فادل ےس رفامای اہمترے اسھت دختم ںیم احرض وہا اےنپ فادل ےک اسھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع 

وکؿ ےہ؟ اس ےن اہک ریما ڑلاک ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وگاہ رںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہمترا رجؾ وصقر اس 

 رپ ںیہن ےہ افر اس اک رجؾ مت رپ ںیہن ےہ۔

 ؿ، دبعاکلمل نب ارحب، ااید نب طیقل، اوبرہثماہرفؿ نب دبعاہلل، ایفس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 ای وکیئ صخش دفرسے ےک رجؾ ںیم رگاتفر افر اموخذ وہاگ ؟

     1135    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیَل٪، برش ب٩ رسی، سٔیا٪، اطٌث، اسوز ب٩ ہَل٢، ث٠ٌبة ب٩ زہس٦ :  راوی

٩ًَِ اِْلَ  َث  ٌَ ٩ًَِ أَِط َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ٔیِّ  ث٨ََا برِٔشُ ب٩ُِ اُٟسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٠َبَ أَِخبََر٧َا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َُِیََلَ٪  ٌِ ٩ًَِ َث ٔ ب٩ِٔ صََٔل٢ٕ  َة ِسَوز

٥َ َیِدُلُب فٔي أ٧َُإض ٩ِ٣ٔ اِْلَنِ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ لَاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ِٟیَرِبُوعٔيِّ  ُْ َأئ ب٩ِٔ َزصَِس٦ٕ ا اُٟوا یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ َص َ٘ َٓ َؼارٔ 

ا٢َ ا٨َّٟ  َ٘ َٓ َِٟحاص٠ٔٔیَّةٔ  ََُٓل٧ّا فٔي ا َت٠ُوا  َٗ  َٕ ٠ََبَة ب٩ِٔ یَزِبُو ٌِ ًَلَي ب٨َُو َث ِْٔص  َٕ بَٔؼِوتٔطٔ أ ََا  َا َتِحىٔي َن ٥َ َوَصَت ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٔييُّ َػل

ی  اِْلُِخَ

 نب زدہؾ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 

ت ة
عل

 

ومحمد نب الیغؿ، رشب نب رسی، ایفسؿ، اثعش، اوسد نب الہؽ، ی

 رےہ ےھت ہک اس دفراؿ اؿ گووگں ےن اہک ہی  ہبلع نب ریوبع یک افالد ںیہ ہک وہنجں ےن دفر ہلیبق ااصنر ےک دنچ رضحات وک ہبطخ ہک 

اجتیلہ ںیم الفں آدیم وک امرا اھت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یدنل آفاز ےس رفامای ابربخ وہ اجؤ اکی آدیم ےک رجؾ ںیم 

 یک فہج ےس دفرسا اموخذ ہن وہاگ ۔دفرسے صخش رپ ) افاؿ( ںیہن وہ ا ینعی اکی ےک وصقر 

 نب زدہؾ :  رافی

 

ت ة
عل

 

 ومحمد نب الیغؿ، رشب نب رسی، ایفسؿ، اثعش، اوسد نب الہؽ، ی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 ر افر اموخذ وہاگ ؟ای وکیئ صخش دفرسے ےک رجؾ ںیم رگاتف

     1136    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ س٠امی٪، ٣ٌاویہ ب٩ ہظا٦، سٔیا٪، اطٌث ب٩ ابوطٌثاء، اسوز ب٩ ہَل٢، ث٠ٌبة ب٩ زہس٦ :  راوی

 ًَ اؤیَُة ب٩ُِ صَٔظا٦ٕ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ٩ًَِ اِْلَِسَوزٔ ب٩ِٔ صََٔل٢ٕ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ َثأئ  ٌِ َث ب٩ِٔ أَبٔي اٟظَّ ٌَ ٩ًَِ أَِط َیاَ٪  ِٔ ٩ِ ُس

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٔلَي ا٨َّٟٔييِّ َػل ٠ََبَة إ ٌِ ِو٦ْ ٩ِ٣ٔ بَىٔي َث َٗ ا٢َ ا٧َِتَهي  َٗ ٠ََبَة ب٩ِٔ َزصَِس٦ٕ  ٌِ ا٢َ َرُج١ْ یَا َرُسو٢َ ٩ًَِ َث َ٘ َٓ َوصَُو َیِدُلُب 

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  اهَّللٔ َّي اهَّللُ  ََُٓل٧ّا َرُجَّل ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ا٨َّٟٔييِّ َػل َت٠ُوا  َٗ  َٕ ٠ََبَة ب٩ِٔ یَزِبُو ٌِ ُْ َأئ ب٨َُو َث ٠َِیطٔ َص ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َٓ  ٥َ

ی ًَلَي أُِخَ ِْٔص  ٥َ  َا َتِحىٔي َن  َوَس٠َّ



 

 

 نب زدہؾ ےس رفاتی ےہ ہک ہلیبق ینب  ہبلع ےک ادمح نب امیلسؿ، اعمفہی نب اشہؾ، ایفسؿ، ا

 

ت ة
عل

 

ثعش نب اوباثعشء، اوسد نب الہؽ، ی

ھچک گوگ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہےئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس فتق ہبطخ دے رےہ ےھت اکی 

ں ےن الفں آدیم وک احصہب رکاؾ ںیم ےس لتق رک دای اھت۔ آپ صخش ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! ہی ہلیبق ونب  ہبلع ےک گوگ ںیہ ہک اوہن

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اکی صخش ےک وصقر ںیم دفرسا ںیہن ڑکپا اجےئ اگ۔

 نب زدہؾ :  رافی

 

ت ة
عل

 

 ادمح نب امیلسؿ، اعمفہی نب اشہؾ، ایفسؿ، اثعش نب اوباثعشء، اوسد نب الہؽ، ی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 ای وکیئ صخش دفرسے ےک رجؾ ںیم رگاتفر افر اموخذ وہاگ ؟

     1137    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ سابٙ ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

ُ  اأَِخبََر٧َا ٣َِح٤ُوزُ بِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َثأئ  ٌِ َث ب٩ِٔ أَبٔي اٟظَّ ٌَ ٩ًَِ أَِط َبُة  ٌِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ُط َٗ ث٨ََا أَبُو َزاُوَز  ا٢َ َحسَّ َٗ ِْلَِسَوَز ب٩َِ ٩ُ َُِیََلَ٪ 

٠ََبَة أََتِوا ا٨َّٟ  ٌِ َٕ أَ٪َّ ٧َاّسا ٩ِ٣ٔ بَىٔي َث ٠ََبَة ب٩ِٔ َیزِبُو ٌِ ٩ًَِ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ بَىٔي َث ُث  ا٢َ َرُج١ْ صََٔل٢ٕ یَُحسِّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٔييَّ َػل

َّي اهَّللُ  ََُٓل٧ّا َرُجَّل ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ا٨َّٟٔييِّ َػل َت٠ُوا  َٗ  َٕ ٠ََبَة ب٩ِٔ َیزِبُو ٌِ ُْ َأئ ب٨َُو َث َّي یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ َص ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َٓ  ٥َ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  یاهَّللُ  ًَلَي أُِخَ ِْٔص    َا َتِحىٔي َن

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 ای وکیئ صخش دفرسے ےک رجؾ ںیم رگاتفر افر اموخذ وہاگ ؟

     1138    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ٠سج

 تزج٤ہ سابٙ حسیث ٛے ٣لابٙ ےہ :  راوی

 َ ٩ًَِ اِْل ٔث ب٩ِٔ ُس٠َِی٥ٕ  ٌَ ٩ًَِ اِْلَِط َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ إب  ًَتَّ ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ِس أَِخبََر٧َا أَبُو َزاُوَز  َٗ أَِزَرَ  ِسَوزٔ ب٩ِٔ صََٔل٢ٕ َولَاَ٪ 

٠َبَ  ٌِ َٕ أَ٪َّ ٧َاّسا ٩ِ٣ٔ بَىٔي َث ٠ََبَة ب٩ِٔ َیزِبُو ٌِ ٩ًَِ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ بَىٔي َث ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  َة أََػابُوا َرُجَّل ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ا٨َّٟٔييَّ َػل



 

 

ا٢َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٠ََبَة ا٨َّٟٔييِّ َػل ٌِ ُْ َأئ ب٨َُو َث ٥َ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ َص ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َػل

َبُة أَ  ٌِ ا٢َ ُط َٗ ی  ًَلَي أُِخَ ِْٔص  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َا َتِحىٔي َن ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ََُٓل٧ّا  َت٠َِ   َخُذ أََحْس بٔأََحٕس َواهَّللُ َٗ ِْ ِی  َا یُ

٥٠ًَُِ َت  الَي أَ ٌَ 

رتہمج اسقب دحثی ےک اطمقب ےہ ہبعش ےن لقن ای ہک اکی دفرسے رپ وصقر ںیہن ینعی اکی صخش وک دفرسے ےک رجؾ یک فہج ےس 

 ںیہن ڑکپا اجےئ اگ۔

 رتہمج اسقب دحثی ےک اطمقب ےہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 ای وکیئ صخش دفرسے ےک رجؾ ںیم رگاتفر افر اموخذ وہاگ ؟

     1139    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ ساب٘ہ روای  ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

٩ًَِ اِْلَ  ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ا٢َ أََتِیُ  أَِخبََر٧َا  َٗ  َٕ ٠ََبَة ب٩ِٔ َیزِبُو ٌِ ٩ًَِ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ بَىٔي َث ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٔث ب٩ِٔ ُس٠َِی٥ٕ  ٌَ ِط

٠ََبةَ  ٌِ ُْ َأئ ب٨َُو َث ا٢َ َرُج١ْ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ َص َ٘ َٓ  ٥ُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوصَُو یََتک٠ََّ َّي اهَّللُ  َّٟٔذی٩َ أََػ  ا٨َّٟٔييَّ َػل َٕ ا ا٢َ ب٩ِٔ َیزِبُو َ٘ َٓ ابُوا ََُٓل٧ّا 

ِٕٔص  ًَلَي َن ِْٔص  ىٔي  َا َتِحىٔي َن ٌِ ٥َ  َا َش ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

 رتہمج اسہقب رفاتی ےک اطمقب ےہ۔

 رتہمج اسہقب رفاتی ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 ای وکیئ صخش دفرسے ےک رجؾ ںیم رگاتفر افر اموخذ وہاگ ؟

     1140    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ ساب٘ہ حسیث جیشا ےہ۔ :  راوی

٩ًَِ أَبٔي  ٔیِّ فٔي َحٔسیثٔطٔ  ا٢َ أََتِی٨َا َرُسو٢َ اهَّللٔ أَِخبََر٧َا َص٨َّازُ ب٩ُِ اُٟسَّ َٗ  َٕ ٩ًَِ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ بَىٔي َیزِبُو ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َث  ٌَ ٩ًَِ أَِط اِْلَِحَؤؾ 

ُْ َأئ بَ  اُٟوا یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ َص َ٘ َٓ َِٟیطٔ ٧َاْض  ٔ ا٦َ إ َ٘ َٓ ٥َ َوصَُو یُک٥ُِّ٠َ ا٨َّٟاَض  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َت٠ُ َػل َٗ َّٟٔذی٩َ  ا٢َ ٨ُو ََُٓلٕ٪ ا َ٘ َٓ ََُٓل٧ّا  وا 



 

 

ی ًَلَي أُِخَ ِْٔص  ٥َ  َا َتِحىٔي َن ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

 رتہمج اسہقب دحثی اسیج ےہ۔

 رتہمج اسہقب دحثی اسیج ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 ای وکیئ صخش دفرسے ےک رجؾ ںیم رگاتفر افر اموخذ وہاگ ؟

     1141    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ـ١ ب٩ ٣وسي، یزیس، اب٩ زیاز ب٩ ابوجٌس، جا٣ٍ ب٩ طساز، كارٚ ٣حاربي :  راوی  یوسٕ ب٩ ًیسي،ٓ 

ُٕ ب٩ُِ ًٔیَسي  ٍٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا یُوُس ٩ًَِ َجا٣ٔ ٔس  ٌِ َِٟح ٔ ب٩ِٔ أَبٔي ا ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا یَزٔیُس َوصَُو اب٩ُِ زَٔیاز َٗ ١ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي  ـِ َٔ ِٟ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ا َٗ 

 ُٓ َت٠ُوا  َٗ َّٟٔذی٩َ  ٠ََبَة ا ٌِ ُْ َأئ ب٨َُو َث ا٢َ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ َص َٗ ٤َُِٟحارٔبٔيِّ أَ٪َّ َرُجَّل  ٕٚ ا ٩ًَِ كَارٔ  ٕ از ّ َطسَّ ٨ََٟا ََل٧ ُدِذ  َٓ ٔة  َِٟحاص٠ٔٔیَّ ا فٔي ا

َٟٕس ٣َزََّتیِٔن  ًَلَي َو و٢ُ  َا َتِحىٔي أ٦ٌُّ  ُ٘ َّي َرأَیُِ  بََیاَق إٔبَِلِیطٔ َوصَُو َش ٍَ یََسیِطٔ َحً َٓ  بَٔثأِر٧َٔا ََفَ

آدیم ےن رعض ای  ویفس نب یسیع، لضف نب ومیس، زیدی، انب زاید نب اوبدعج، اجعم نب دشاد، سارؼ احمریب ےس رفاتی ےہ ہک اکی

ہلل ای روسؽ اہلل! ہی ہلیبق نب  ہبلع ںیہ ہک وہنجں ےن الفں صخش وک دفر اجتیلہ ںیم لتق رک دای اھت ذہلا امہرا ااقتؾ دگواںیئ۔ آپ یلص ا

۔ آپ ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ دفونں اہھت ااھٹ ےیل اہیں کت ہک ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ولغبں یک دیفسی دیھکی

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت فادل ےک رجؾ اک ؤماذخہ ڑلےک ےس ںیہن ای اجےئ اگ۔ دف رمہبت یہی ےلمج درہاےئ۔

 ویفس نب یسیع، لضف نب ومیس، زیدی، انب زاید نب اوبدعج، اجعم نب دشاد، سارؼ احمریب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ارگ آھکن ےس دالھکیئ ںیہن داتی وہ نکیل فہ اینپ ہگج اقمئ وہ اس وک وکیئ صخش ااھکڑ دے

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 ارگ آھکن ےس دالھکیئ ںیہن داتی وہ نکیل فہ اینپ ہگج اقمئ وہ اس وک وکیئ صخش ااھکڑ دے

     1142    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ابزاہی٥ ب٩ ٣ح٤س، اب٩ ًائذ، ہیث٥ ب٩ ح٤یس، اٌَٟلء، اب٩ حارث، ٤ًزو ب٩ طٌیب، حرضت ًبساهَّلل ب٩  :  راوی

 ٤ًزو ب٩ ًاؾ



 

 

َِٟضیِ  ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ًَائٕٔذ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ  َٗ ٕس  ََلُئ َوصَُو اب٩ُِ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ٌَ ِٟ ا٢َ أَِخبََرنٔي ا َٗ َث٥ُ ب٩ُِ ح٤َُِیٕس 

ََٗضي  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ظٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ُط  ٩ًَِ َِٟحارٔٔث  ازَّةٔ  ا ِوَرأئ اٟشَّ ٌَ ِٟ یِٔن ا ٌَ ِٟ فٔي ا

 ٔ ًَِ  بُٔث٠ُ ٤َٟٔکَا٧َٔضا إَٔذا ك٤َُٔشِ  ب ٔ ِوَزأئ إَٔذا ٧ُز ٩ِّ اٟشَّ ِ  بُٔث٠ُٔث زٔیَتَٔضا َوفٔي اٟشِّ ٌَ ُٗٔل ٔئ إَٔذا 
َلَّ َِٟیٔس اٟظَّ  ٔث زٔیَتَٔضاُث٠ُٔث زٔیَتَٔضا َوفٔي ا

ےہ  ادمح نب اربامیہ نب دمحم، انب اعذئ، مثیہ نب دیمح، االعلء، انب احرث، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ےس رفاتی

 دتی ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح رفامای  و آھکن انانیب وہ نکیل اینپ ہگج اقمئ وہ رھپ فہ اکنیل اجےئ وت اس ںیم آھکن یک

ایگ  اہتیئ دینی وہیگ ایس رطہقی ےس  و اہھت لش وہایگ وہ اس ےک اکےنٹ ںیم اہھت یک اہتیئ دتی دانی وہیگ ایس رطہقی ےس  و داتن ایسہ ڑپ

 وہ اس ےک اکنےنل ںیم اہتیئ دتی ادا رکان وہیگ۔

 ادمح نب اربامیہ نب دمحم، انب اعذئ، مثیہ نب دیمح، االعلء، انب احرث، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داوتنں یک دتی ےک قلعتم

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 داوتنں یک دتی ےک قلعتم

     1143    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ٌاویہ، ًبس، حشین، ٤ًزو ب٩ طٌیب، حرضت ًبساهَّلل ب٩ ٤ًزو ب٩ ًاؾ :  راوی

ا٢َ حَ  َٗ اؤَیَة  ٌَ ُس ب٩ُِ ٣ُ ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ا٢َ  َٗ ظٔ  ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ُط ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ حَُشیِٕن  ًَبَّاْز  ث٨ََا  سَّ

٥َ فٔي اِْلَِس٨َأ٪ َخ٤ِْص ٩ِ٣ٔ اِِلٔب١ٔٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َػل

 رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمحم نب اعمفہی، دبع، نیسح، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ےس

 (ےن رفامای داوتنں ںیم اپچن افٹن ںیہ )ینعی اکی افٹن ےک وعض اپچن افٹن دانی رضفری ےہ

 دمحم نب اعمفہی، دبع، نیسح، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 داوتنں یک دتی ےک قلعتم



 

 

     1144    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

حشین ب٩ ٨٣ؼور، حٔؽ ب٩ ًبساٟزح٩٤، سٌیس ب٩ ابورعوبة، ٣رط، ٤ًزو ب٩ طٌیب، حرضت ًبساهَّلل ب٩ ٤ًزو ب٩  :  راوی

 ًاؾ

ٌٔیُس ب٩ُِ أَبٔي رَعُ أَ  ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ُِٔؽ ب٩ُِ  ث٨ََا َح ا٢َ َحسَّ َٗ ُِٟحَشیُِن ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٤ًَِزٔو ِخبََر٧َا ا  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َرَطٕ  وبََة 

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  ٔ ظ ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ  ٥َ اِْلَِس٨َاُ٪ َسَواْئ َخ٤ِّشا َخ٤ِّشاب٩ِٔ ُط

، رطم، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ےس رفاتی ےہ 

 

ة
ب 
نیسح نب وصنمر، صفح نب دبعارلنمح، دیعس نب اوبرعف

 ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای امتؾ داتن ربارب ںیہ رہ اکی ںیم اپچن افٹن ںیہ۔

، رطم، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص :  رافی

 

ة
ب 
 نیسح نب وصنمر، صفح نب دبعارلنمح، دیعس نب اوبرعف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اویلگنں یک دتی ےس قلعتم

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 اویلگنں یک دتی ےس قلعتم

     1145    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواطٌث، خاٟس، سٌیس، ٗتازة، ٣ُسوٚ ب٩ اوض، ابو٣وسي :  راوی

٩ًَِ أَبٔي ٣ُوَس  ٚٔ ب٩ِٔ أَِوٕض  و ٩ًَِ ٣َُِسُ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ٔث  ٌَ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا أَبُو اِْلَِط َّي اهَّللُ  ي  ا٨َّٟٔييِّ َػل

ًَرِشْ  ًَرِشْ   ٍٔ ٔ ا٢َ فٔي اِْلََػاب َٗ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

اوباثعش، اخدل، دیعس، اتقدة، رسمفؼ نب افس، اوبومیس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای 

 (افٹن ادا رکان وہں ےگ  و ہک لمکم دتی اک دوساں زجف ےہ اویلگنں ںیم )دتی( دس دس افٹن ںیہ )ینعی رہ اکی ایلگن ںیم دس

 اوباثعش، اخدل، دیعس، اتقدة، رسمفؼ نب افس، اوبومیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 اویلگنں یک دتی ےس قلعتم



 

 

     1146    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلي، یزیس ب٩ زریٍ، سٌیس، ُاٟب ت٤ار، ٣ُسوٚ ب٩ اوض، ابو٣وسي ا اطٌزی :  راوی

ا َّ٤ ٩ًَِ َُأٟٕب اٟتَّ ٌٔیْس  ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ٩ًَِ أَبٔي أَِخبََر٧َا  ٚٔ ب٩ِٔ أَِوٕض  و ٩ًَِ ٣َُِسُ رٔ 

ا ًَرِشّ ٍُ َسَواْئ  ٔ ا٢َ اِْلََػاب َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  زٔیِّ أَ٪َّ ٧َٔييَّ اهَّللٔ َػل ٌَ  ٣ُوَسي اِْلَِط

اہلل ہیلع فآہل  رمعف نب یلع، زیدی نب زرعی، دیعس، اغبل امتر، رسمفؼ نب افس، اوبومیس االرعشی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص

 فملس ےن اراشد رفامای اایلگنں ربارب ںیہ رہ اکی ںیم دس افٹن ںیہ۔

 رمعف نب یلع، زیدی نب زرعی، دیعس، اغبل امتر، رسمفؼ نب افس، اوبومیس االرعشی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 اویلگنں یک دتی ےس قلعتم

     1147    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حشین ب٩ ٨٣ؼور، حٔؽ، اب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٠خي، سٌیس، ُاٟب ت٤ار، ح٤یس ب٩ ہَل٢، ٣ُسوٚ ب٩ اوض، ابو٣وسي :  راوی

ثَ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُِٟحَشیُِن ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٩ًَِ ح٤َُِیٔس أَِخبََر٧َا ا ٤َّارٔ  َُأٟٕب اٟتَّ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس َِٟب٠ِخٔيُّ  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ًَ ِْٔؽ َوصَُو اب٩ُِ  ٨َا َح

٥َ أَ٪َّ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ََٗضي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي ٣ُوَسي  ٚٔ ب٩ِٔ أَِوٕض  و ٩ًَِ ٣َُِسُ ٍَ َسَواْئ  ب٩ِٔ صََٔل٢ٕ  ٔ ا اِْلََػاب ًَرِشّ

ا ٩ِ٣ٔ اِِلٔب١ٔٔ   ًَرِشّ

نیسح نب وصنمر، صفح، انب دبعارلنمح یخلب، دیعس، اغبل امتر، دیمح نب الہؽ، رسمفؼ نب افس، اوبومیس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح رفامای اایلگنں امتؾ ربارب ںیہ رہ اکی ںیم )دتی( دس دس افٹن ںیہ۔

 نب وصنمر، صفح، انب دبعارلنمح یخلب، دیعس، اغبل امتر، دیمح نب الہؽ، رسمفؼ نب افس، اوبومیسنیسح  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 اویلگنں یک دتی ےس قلعتم

     1148    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حشین ب٩ ٨٣ؼور، ًبساهَّلل ب٩ ٤٧یر، یحٌي ب٩ سٌیس، سٌیس ب٩ ٣شیب :  راوی



 

 

 ًَ ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٤َُ٧یِر ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُِٟحَشیُِن ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َّ أَِخبََر٧َا ا ٔب أ٧َ ٤َُِٟشیَّ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ا ٩ِ َس َّ٤َٟ ُط 

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّي اهَّللُ  وا أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٔذی َذََکُ
َّٟ ٤ِزٔو ب٩ِٔ َحز٦ِٕ ا ًَ َّٟٔذی ٨ًَِٔس آ٢ٔ  َٜٔتاُب ا ُض٥ِ َوَجُسوا ٓٔیطٔ ُؤجَس اِل َٟ َتَب  َٛ  ٥َ

ا ًَرِشّ ا  ًَرِشّ  ٍٔ ٔ  َوٓامَٔی ص٨َُأَٟک ٩ِ٣ٔ اِْلََػاب

 نب دیعس، دیعس نب بیسم ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اس اتکب وک اپای  و ہک رضحت رمعف نیسح نب وصنمر، دبعاہلل نب ریمن، ییحی

نب زحاؾ ےک اپس وم ود یھت اوہنں ےن اہک ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک وھکلاای اھت اؿ ےک ےیل اس ںیم 

 اھکل اھت اویلگنں ںیم دس دس افٹن ںیہ۔

 ر، دبعاہلل نب ریمن، ییحی نب دیعس، دیعس نب بیسمنیسح نب وصنم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 اویلگنں یک دتی ےس قلعتم

     1149    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤زو ب٩ ًلي، یحٌي ب٩ سٌیس، طٌبہ، ٗتازة، ًَک٣ة، اب٩ ًباضً :  راوی

 ًَ َتاَزةُ  َٗ ثَىٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َٗا٢َ َحسَّ ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ًَبَّإض أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ِ ًَِٔکٔ

٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ  َرضَٔي اهَّللُ  ٨ُِض٤َا  ِٟد٨َِٔصَ َواِِلٔبَِضا٦َ ًَ ىٔي ا ٌِ ٔ َسَواْئ َش ٔ َوصَٔذظ ا٢َ َصٔذظ َٗ  ٥َ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َػل

، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی افر ہی 

 

رمعف نب یلع، ییحی نب دیعس، ہبعش، اتقدة، رکعمة

  ایلگن۔ربارب ںیہ ینعی اوگناھٹ افر یلگنھچ

، انب ابعس :  رافی

 

 رمعف نب یلع، ییحی نب دیعس، ہبعش، اتقدة، رکعمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 اویلگنں یک دتی ےس قلعتم

     1150    سیثح                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 نص ب٩ ًلي، یزیس ب٩ زریٍ، طٌبہ، ٗتازة، ًَک٣ة، اب٩ ًباض :  راوی

 ٣َ ٩ًَِ ًَِٔکٔ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٔ أَِخبََر٧َا َنِصُ ب٩ُِ  ََٓضٔذظٔ َوَصٔذظ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  َة 



 

 

 ٔ ِٟد٨َِٔصُ َسَواْئ اِِل  بَِضا٦ُ َوا

، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رفامای ہی افر ہی ربارب ںیہ ینعی اوگناھٹ افر یلگنھچ

 

 رصن نب یلع، زیدی نب زرعی، ہبعش، اتقدة، رکعمة

 ایلگن۔

، انب ابعس :  رافی

 

 رصن نب یلع، زیدی نب زرعی، ہبعش، اتقدة، رکعمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 اویلگنں یک دتی ےس قلعتم

     1151    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلي، یزیس ب٩ زریٍ، سٌیس، ٗتازة، ًَک٣ة، اب٩ ًباض :  راوی

٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ َٗ أَِخبََر٧َا  ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًَِٔکٔ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیْس  ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ ًَلٓٔيٕ 

ًَرِشْ  ًَرِشْ   ٍُ ٔ  اِْلََػاب

، انب ابعس ےن رفامای اایلگنں اکےنٹ ںیم دس دس افٹن ںیہ۔

 

 رمعف نب یلع، زیدی نب زرعی، دیعس، اتقدة، رکعمة

، انب ابعس :  رافی

 

 رمعف نب یلع، زیدی نب زرعی، دیعس، اتقدة، رکعمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 اویلگنں یک دتی ےس قلعتم

     1152    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس ب٩ حارث، حشین ٥٠ٌ٣، ٤ًزو ب٩ طٌیب، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًزو :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ  ٥ُِّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ث٨ََا حَُشیِْن ا ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحارٔٔث  ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ِیٕب أَ٪َّ أَبَاُظ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ ٌَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ُط

ثَطُ  ا٢َ فٔي خُ  َحسَّ َٗ ََّٜة  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َ َّي اهَّللُ  ِٓتََتَح َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا ا َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٤ِزٕو  ًَ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَرِشْ ٩ًَِ   ٍٔ ٔ ِلبَتٔطٔ َوفٔي اِْلََػاب

 ًَرِشْ 

 سج فتق روسؽ رکمی یلص اہلل اامسلیع نب دوعسد، اخدل نب احرث، نیسح ملعم، رمعف نب بیعش، دبعاہلل نب رمعف ےس رفاتی ےہ ہک

 ہیلع فآہل فملس ےن ہکم رکمہم حتف رفامای وت ہبطخ دای افر اس ںیم رفامای اویلگنں ںیم دس دس افٹن ںیہ۔



 

 

 اامسلیع نب دوعسد، اخدل نب احرث، نیسح ملعم، رمعف نب بیعش، دبعاہلل نب رمعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 اویلگنں یک دتی ےس قلعتم

     1153    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساهَّلل ب٩ ہیث٥، ححاد، ہ٤ا٦، حشین ٥٠ٌ٣ و اب٩ جزیخ، ٤ًزو ب٩ طٌیب :  راوی

 ِٟ ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ا ٤ًَِ أَِخبََرنٔي   ٩ًَِ ٥ُِّ٠ َواب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ٌَ ٤ُِٟ ث٨ََا حَُشیِْن ا ا٢َ َحسَّ َٗ ا٦ْ  ث٨ََا َص٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َححَّاْد  ا٢َ َحسَّ َٗ زٔو ب٩ِٔ َضِیَث٥ٔ 

ا٢َ فٔي ُخِلبَتٔطٔ َوصَُو ٣ُِش٨ْٔس  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ظ ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ ٍُ َسَواْئ  ُط ٔ َبةٔ اِْلََػاب ٌِ َٜ ٔلَي اِل  َهِضَزُظ إ

دبع اہلل نب مثیہ، اجحج، امہؾ، نیسح ملعم ف انب رججی، رمعف نب بیعش ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہبطخ 

  ہک اایلگنں ربارب ںیہ۔ںیم رفامای ہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ تشپ ابمرک اخہن ہبعک ےس اگلےئ وہےئ ےھت

 دبعاہلل نب مثیہ، اجحج، امہؾ، نیسح ملعم ف انب رججی، رمعف نب بیعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڈہی کت چنہپ اجےن فاال زمخ

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 زمخڈہی کت چنہپ اجےن فاال 

     1154    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس ب٩ حارث، حشین ا٥٠ٌ٤ٟ، ٤ًزو ب٩ طٌیب، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًزو :  راوی

ث٨ََا حَُشیِْن  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحارٔٔث  ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ِیٕب أَ٪َّ أَبَاُظ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ ٌَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ُط ًَ  ٩ًَِ  ٥ُِّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ا

 َٗ ََّٜة  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َ ًَ َّي اهَّللُ  ِٓتََتَح َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا ا َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٤ًَِزٕو  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ثَُط  ٤ََِٟوأؿٔح َخ٤ِْص َحسَّ ا٢َ فٔي ُخِلبَتٔطٔ َوفٔي ا

 َخ٤ِْص 

 احرث، نیسح املعمل، رمعف نب بیعش، دبعاہلل نب رمعف ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق روسؽ رکمی یلص اہلل اامسلیع نب دوعسد، اخدل نب

 ہیلع فآہل فملس ےن ہکم رکمہم حتف رفامای وت ہبطخ ںیم اراشد رفامای رہ اکی زمخ  و ڈہی وھکؽ دے اس ںیم اپچن افٹن ںیہ۔



 

 

 رمعف نب بیعش، دبعاہلل نب رمعف اامسلیع نب دوعسد، اخدل نب احرث، نیسح املعمل، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمعف نب زحؾ یک دحثی افر رافویں اک االتخػ

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 رمعف نب زحؾ یک دحثی افر رافویں اک االتخػ

     1155    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ٨٣ؼور، ح٥ٜ ب٩ ٣وسي، یحٌي ب٩ ح٤زة، س٠امی٪ ب٩ زاؤز، زہزی، ابوبَک ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ حز٦ :  راوی

٩ًَِ ُس٠َ  ث٨ََا یَِحٌَي ب٩ُِ َح٤ِزََة  ا٢َ َحسَّ َٗ ٥َُٜ ب٩ُِ ٣ُوَسي  َِٟح ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ثَىٔي أَِخبََر٧َا  ا٢َ َحسَّ َٗ َ٪ ب٩ِٔ َزاُوَز  امِیَ

َّي ظٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٤ِزٔو ب٩ِٔ َحز٦ِٕ  ًَ ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔي بََِکٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ٔلَي أَص١ِٔ  اٟزُّصِزٔیُّ  َتَب إ َٛ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اهَّللُ 

ائُٔف َواٟشُّ  ِٟرَفَ َِٟی٩ٔ٤َ َٛٔتابّا ٓٔیطٔ ا َِٟی٩ٔ٤َ َصٔذظٔ نُِشَدُتَضا ٩ِ٣ٔ ا ًَلَي أَص١ِٔ ا ئَِ   َٓرُقٔ ٤ِزٔو ب٩ِٔ َحز٦ِٕ  ًَ  ٍَ َث بٔطٔ ٣َ ٌَ َیاُت َوَب نَُن َواٟسِّ

ًَِبٔس اَلُک٢ٕ َو  ِی٥ٔ ب٩ِٔ  ٌَ ًَِبٔس اَلُک٢ٕ َونُ ِحبٔی١َ ب٩ِٔ  ٔلَي َُشَ ٥َ إ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ي اهَّللُ 
َّ ٕس ا٨َّٟٔييِّ َػل َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ِی١ٔ ذٔٔی  ا َٗ ًَِبٔس اَلُک٢ٕ 

 َٓ ٨َٕة  ٩ًَِ بَیِّ ِتَّل  َٗ ٨ّ٣ٔا  ِْ ًِتََبَم ٣ُ ُس َولَاَ٪ فٔي َٛٔتابٔطٔ أَ٪َّ ٩ِ٣َ ا ٌِ ا َب أَفَ َوَص٤َِساَ٪ أ٣ََّ ٌَ ًَیِٕن َو٣َ َوْز إ ٔاَّ أَِ٪ یَزَِضي أَِؤَٟیاُئ ُر َٗ َُّط  إ٧ٔ

َیَة ٣ٔائَّة ٩ِ٣ٔ  ِٔٔص اٟسِّ ُتو٢ٔ َوأَ٪َّ فٔي ا٨َّٟ ِ٘ ٤َ ِٟ َتیِٔن  ا َٔ یَُة َوفٔي اٟظَّ َیُة َوفٔي ا٠َِّٟشأ٪ اٟسِّ ٕٔ إَٔذا أُؤًَب َجِسًُطُ اٟسِّ ِ اِِلٔب١ٔٔ َوفٔي اِْل٧َ

َیُة َو  ِی٨َیِٔن اٟسِّ ٌَ ِٟ َیُة َوفٔي ا ٠ِٔب اٟسِّ َیُة َوفٔي اٟؼُّ ََکٔ اٟسِّ
یَُة َوفٔي اٟذَّ َتیِٔن اٟسِّ ـَ ِٟبَِی َیُة َوفٔي ا َِٟواحٔ اٟسِّ یَةٔ فٔي اٟزِِّج١ٔ ا ُٕ اٟسِّ َسةٔ نِٔؼ

َة ٩ِ٣ٔ اِِلٔب١ٔٔ  ًَرِشَ ٠َةٔ َخ٤َِص  ِّ٘ ٨َ٤ُ ِٟ یَةٔ َوفٔي ا ةٔ ث٠ُُُث اٟسِّ َٔ ٔ َِٟحائ یَةٔ َوفٔي ا ٤َِٟأ٣ُِو٣َةٔ ث٠ُُُث اٟسِّ َِٟیٔس  َوفٔي ا ٍٔ ا ٔ ٍٕ ٩ِ٣ٔ أََػاب َوفٔي ل١ُِّ أُِػبُ

 ٔ ٩ِّ َخ٤ِْص ٩ِ٣ٔ اِِل ًَرِشْ ٩ِ٣ٔ اِِلٔب١ٔٔ َوفٔي اٟشِّ ًَلَي َواٟزِِّج١ٔ  ٔ َو ٤َِٟزِأَة َت١ُ بٔا ِ٘ ٤ُِٟؤؿَحةٔ َخ٤ِْص ٩ِ٣ٔ اِِلٔب١ٔٔ َوأَ٪َّ اٟزَُّج١َ ُش ب١ٔٔ َوفٔي ا

َّارٔ ب٩ِٔ بََٔل٢ٕ  ُس ب٩ُِ بَک ُط ٣َُح٤َّ َٔ َٟ ُٕ زٔی٨َإر َخا ِٟ َصٔب أَ  أَص١ِٔ اٟذَّ

نب رمعف نب زحؾ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی رمعف نب وصنمر، مکح نب ومیس، ییحی نب زمحة، امیلسؿ نب داؤد، زرہی، اوبرکب نب دمحم 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی اتکب رحتری رفامیئ الہ نمی ےک فاےطس اس ںیم رفض افر تنس افر دتی یک احتل رحتری یھت فہ رحتری 

 اھت دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت رمعف نب زحؾ ےک رمہاہ یجیھب فہ ڑپیھ یئگ الہ نمی رپ اس ںیم رحتری

فملس یک رطػ ےس  و ہک دخافدن دقفس ےک یبن ںیہ رتمح انزؽ وہ دخافدن دقفس یک اؿ رپ افر السؾ رشلیج نب دبع الکؽ افر میعن نب 

داؿ ےک اس ںیم ہی یھب رحت
 
ری اھت ہک  و دبعالکؽ افر احرث نب دبعالکؽ وک ولعمؾ وہ  و ہک رسیئ ںیہ ہلیبق ذی رنیع افر اعمرف افر ہ



 

 

صخش املسمؿ وک الب فہج لتق رک دے افر وگااہؿ ےس اس رپ وخؿ اثتب وہ )ای فہ صخش ارقار رکے( وت اس ےس ااقتؾ ایل اجےئ اگ نکیل 

سج فتق وتقمؽ ےک فراثء اعمػ رک د ں ولعمؾ وہ ہک اجؿ یک دتی وس افٹن ںیہ افر انک سج فتق وپری اکیٹ اجےئ وپری دتی 

ںیہ( اس رطہقی ےس زابؿ ےس افر وہںوٹں افر وفوطں افر رشؾ اگہ افر تشپ افر دف آھکن یک وپری دتی ےہ افر  ےہ )ینعی وس افٹن

اکی اپؤں ںیم آدیھ دتی فابج ےہ نکیل دفونں اپؤں ںیم وپری دتی ےہ افر  و زمخ دامغ ےک زغم کت چنہپ اجےئ اس ںیم آدیھ 

زمخ ٹیپ کت ےچنہپ اس ںیم اہتیئ دتی ےہ افر سج زمخ ےس ڈہی ٹہ اجےئ  دتی )افر اکی ہخسن ںیم ےہ ہک اہتیئ دتی ےہ( افر  و

اس ںیم دنپرہ افٹن ںیہ افر رہ اکی ایلگن ںیم اہھت ای اپؤں یک دس افٹن ںیہ افر داتن ںیم اپچن افٹن دتی ےہ افر سج زمخ ےس ڈہی 

فر وسےن فاےل گووگں )ینعی ہک ر فریغہ رپ( لھک اجےئ اس ںیم اپچن افٹن دتی ےہ افر رمد وک لتق ای اجےئ اگ وعرت ےک وعض ا

 اکی زہار دانیر دتی ےہ۔

 رمعف نب وصنمر، مکح نب ومیس، ییحی نب زمحة، امیلسؿ نب داؤد، زرہی، اوبرکب نب دمحم نب رمعف نب زحؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   باب

 رمعف نب زحؾ یک دحثی افر رافویں اک االتخػ

     1156    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ہیث٥ ب٩ ٣زوا٪ ب٩ ہیث٥ ب٩ ٤ًزا٪ ٨ًسي، ٣ح٤س ب٩ بکار ب٩ بَل٢، یحٌي، س٠امی٪ ب٩ ار٥ٗ، زہزی، ابوبَک ب٩  :  راوی

 ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ حز٦

 َ ٔ أَِخب َّارٔ ب٩ِٔ ب ُس ب٩ُِ بَک ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٨ِٔسيُّ  ٌَ ِٟ َِٟضِیَث٥ٔ ب٩ِٔ ٤ًَِٔزاَ٪ ا َِٟضِیَث٥ُ ب٩ُِ ٣َزَِواَ٪ ب٩ِٔ ا ا٢َ َر٧َا ا َٗ ث٨ََا یَِحٌَي  ا٢َ َحسَّ َٗ ََل٢ٕ 

 ٪ُ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٩ًَِ أَبٔي بََِکٔ ب٩ِٔ ٣ُحَ  َحسَّ ثَىٔي اٟزُّصِزٔیُّ  َٗا٢َ َحسَّ  ٥َ َٗ ٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ ب٩ُِ أَِر ظ ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ َحز٦ِٕ  ٤َّسٔ ب٩ِٔ 

َث  ٌَ یَاُت َوَب نَُن َواٟسِّ ائُٔف َواٟشُّ ِٟرَفَ َٜٔتإب ٓٔیطٔ ا ٔ َِٟی٩ٔ٤َ ب ٔلَي أَص١ِٔ ا َتَب إ َٛ  ٥َ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َئ َػل َٓرُقٔ ٤ِزٔو ب٩ِٔ َحز٦ِٕ  ًَ  ٍَ  بٔطٔ ٣َ

ِٟ ًَلَي أَصِ  َیٔة َوفٔي ا ُٕ اٟسِّ َِٟواحَٔسةٔ نِٔؼ یِٔن ا ٌَ ِٟ ا٢َ َوفٔي ا َٗ َّطُ  ََٓذََکَ ٣ِٔث٠َطُ إ ٔاَّ أ٧َ ٔ نُِشَدُتطُ  َِٟی٩ٔ٤َ صَٔذظ یَةٔ ١ٔ ا ُٕ اٟسِّ َِٟواحَٔسةٔ نِٔؼ َیسٔ ا

ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َوَصَذا أَِطَبُط بٔا ا٢َ أَبُو  َٗ یَةٔ  ُٕ اٟسِّ َِٟواحَٔسةٔ نِٔؼ ٥َ ٣َتِرُوُ  َوفٔي اٟزِِّج١ٔ ا َٗ ُ٪ ب٩ُِ أَِر ٥ُ٠ًَِ َوُس٠َامِیَ َوأب َواهَّللُ أَ ٟؼَّ

٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ ٣ُزَِسَّل  َِٟحٔسیَث یُو٧ُُص  ِس َرَوی َصَذا ا َٗ َِٟحٔسیٔث َو  ا

زحؾ رتہمج اسقب  مثیہ نب رمفاؿ نب مثیہ نب رمعاؿ یسنع، دمحم نب اکبر نب البؽ، ییحی، امیلسؿ نب ارمق، زرہی، اوبرکب نب دمحم نب رمعف نب

ےک اطمقب ےہ افر اس رفاتی ںیم اس رطح ےہ ہک اکی آھکن ںیم آدیھ دتی ےہ افر اکی اہھت ںیم آدیھ دتی ےہ افر اکی اپؤں 



 

 

ںیم آدیھ دتی ےہ۔ اامؾ اسنیئ ےن رفامای ہک ہی رفاتی حیحص ےک زایدہ زندکی ےہ ینعی ہی رفاتی درتس ولعمؾ وہیت ےہ افر اس یک 

 نب ارمق رافی ںیہ  و ہک رتمفک ادحلثی ےہ۔دنس ںیم امیلسؿ 

 مثیہ نب رمفاؿ نب مثیہ نب رمعاؿ یسنع، دمحم نب اکبر نب البؽ، ییحی، امیلسؿ نب ارمق، زرہی، اوبرکب نب دمحم نب رمعف نب زحؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   باب

 رمعف نب زحؾ یک دحثی افر رافویں اک االتخػ

     1157    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ رسح، اب٩ وہب، یو٧ص ب٩ یزیس، اب٩ طہاب :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ حٔ  ِ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ اُٟسَّ أُِت َٛٔتاَب  أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ا٢َ َِقَ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ا٢َ أَِخبََرنٔي یُو٧ُُص ب٩ُِ یَزٔیَس  َٗ َوصِٕب 

ًَلَي ٧َِحَزاَ٪ َولَاَ٪  َثطُ  ٌَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ َحز٦ِٕ حٔیَن َب ٌَ ٔ َتَب ٟ َٛ َّٟٔذی  ٥َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َٜٔتاُب ٨ًَِٔس أَبٔي بََِکٔ ب٩ِٔ َحزِ  َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٦ٕ اِل

َّٟٔذی٩َ آ٨٣َُ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َصَذا بََیاْ٪ ٩ِ٣ٔ اهَّللٔ َوَرُسؤٟطٔ یَا أَیَُّضا ا ًَ َّي اهَّللُ  ََٜتَب َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َتَب اِْلَیأت َٓ َٛ ٔ َو وز ُ٘ ٌُ ِٟ ُٓوا بٔا وا أَِو

َتَب صََذا َٛٔتاُب ا َٛ ِٟحَٔشأب ث٥َُّ  ٍُ ا ی َّ إٔ٪َّ اهَّللَ رَسٔ َّي ب٠ََ ِٔٔص ٣ٔائَْة ٩ِ٣ٔ اِِلٔب١ٔٔ ٧َِحَوظُ ٨ِ٣َٔضا َحً  ِٟحَٔزأح فٔي ا٨َّٟ

ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، ویسن نب زیدی، انب اہشب ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک 

اےطس رحتری رفامیئ یھت سج فتق اؿ وک اتکب وک ڑپاھ )ینعی اؿ یک رحتری ڑپیھ(  و ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رمع نب زحؾ ےک ف

رقمر رفامای اھت رجناؿ فاگوں رپ۔ فہ اتکب رضحت اوبرکب نب زحؾ ےک اپس اھت اس ںیم ہی رحتری اھت ہک ہی ایبؿ ےہ اہلل افر اس ےک روسؽ 

ی رکف( اس ےک دعب دنچ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اجبن ےس ہک اے الہ اامیؿ! مت گوگ ارقار وک لمکم رکف )ینعی اعمدہہ یک اپدنب

آایت رحتری رفامیئ کت رھپ رحتری رفامای ہک ہی رحتری زومخں یک ےہ )ینعی زمخ یک دتی ےس قلعتم( افر اجؿ ںیم اکی وس افٹن ںیہ سج 

 رطہقی ےس افرپ زگرا۔

 ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، ویسن نب زیدی، انب اہشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 رمعف نب زحؾ یک دحثی افر رافویں اک االتخػ

     1158    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ًبساٟواحس، ٣زوا٪ ب٩ ٣ح٤س، سٌیس، اب٩ ًبساٌٟزیز، زہزی :  راوی



 

 

 َ ًَِبسٔ أَِخب ٌٔیْس َوصَُو اب٩ُِ  ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  ث٨ََا ٣َزَِواُ٪ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟواحٔٔس  ًَِبسٔ ا ا٢َ َر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ا

 َّ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٕة ٩ِ٣ٔ أََز٦ٕ  ٌَ ِٗ َٜٔتإب فٔي ُر ٔ ٥َ َصَذا بََیاْ٪ ٩ِ٣ٔ اهَّللٔ َوَرُسؤٟطٔ َیا َجائَىٔي أَبُو بََِکٔ ب٩ُِ َحز٦ِٕ ب ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ي اهَّللُ 

 ٔ ِٔٔص ٣ٔائَْة ٩ِ٣ٔ اِِلٔب١ٔٔ َوف ا٢َ فٔي ا٨َّٟ َٗ َتََل ٨ِ٣َٔضا آیَإت ث٥َُّ  َٓ  ٔ وز ُ٘ ٌُ ِٟ ُٓوا بٔا َّٟٔذی٩َ آ٨٣َُوا أَِو َِٟیٔس أَیَُّضا ا یِٔن َخ٤ُِشوَ٪ َوفٔي ا ٌَ ِٟ ي ا

َة ََفٔ َخ٤ُِشوَ٪ َوفٔي اٟزِّجِ  ًَرِشَ ٠َٔة َخ٤َِص  ِّ٘ ٨َ٤ُِٟ یَٔة َوفٔي ا ٔة ث٠ُُُث اٟسِّ َٔ ٔ َِٟحائ یَٔة َوفٔي ا ٤َِٟأ٣ُِو٣َٔة ث٠ُُُث اٟسِّ ّة َوفٔي ١ٔ َخ٤ُِشوَ٪ َوفٔي ا ـَ ش

٤ُِٟؤؿَحٔة َخ٤ِْص  ًَرِشْ َوفٔي اِْلَِس٨َأ٪ َخ٤ِْص َخ٤ِْص َوفٔي ا ًَرِشْ   ٍٔ ٔ  اِْلََػاب

، دیعس، انب دبعازعلزی، زرہی ےس رفاتی ےہ ہک ریمے اپس رضحت اوبرکب نب زحؾ اکی اتکب ادمح نب دبعاگوادح، رمفاؿ نب دمحم

ےل رک آےئ  و ہک ڑمچے ےک اکی  اڑے رپ یھکل وہیئ یھت فہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اجبن ےس یھت ہی اکی 

رقار وک وپرا رکف )ینعی اعمدہات یک اپدنبی رکف( رھپ اس ےک ایبؿ ےہ دخا افر اس ےک روسؽ یک اجبن ےس اے الہ اامیؿ! مت گوگ ا

دعب دنچ آایت رکہمی التفت رفامںیئ رھپ رفامای ہک اجؿ ںیم اکی وس افٹن ںیہ افر آھکن ںیم اچپس افٹن ںیہ افر زمخ زغم کت ےچنہپ اس 

 ےس ڈہی ہگج ےس لہ اجےئ اس ںیم ںیم اہتیئ دتی ےہ افر  و ٹیپ ےک ادنر کت چنہپ اجےئ اس ںیم اکی اہتیئ دتی ےہ افر سج

دنپرہ افٹن ںیہ افر اویلگنں ںیم )دتی( دس دس افٹن ںیہ افر داوتنں ںیم اپچن اپچن افٹن دتی ےہ افر سج زمخ ےس ڈہی رظن 

 (آےن ےگل اس ںیم دتی اپچن افٹن ںیہ )ینعی زمخ اک ا تخس گل اجےئ وت اس یک دتی اپچن افٹن ںیہ

 رمفاؿ نب دمحم، دیعس، انب دبعازعلزی، زرہی ادمح نب دبعاگوادح، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 رمعف نب زحؾ یک دحثی افر رافویں اک االتخػ

     1159    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حارث ب٩ ٣شٜین، اب٩ ٗاس٥، ٣اٟک، ًبساهَّلل ب٩ ابوبَک ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ حز٦ :  راوی

ًَِبسٔ   ٩ًَِ ثَىٔي ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا  ٍُ ٠ًََِیطٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ائَّة  ٜٔیٕن ِٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ا٢َ ا  اهَّللٔ ب٩ِٔ أَبٔي بََِکٔ ب٩ِٔ َٗ

 ًَ ٔس ب٩ِٔ  ٤ِزٔو ٣َُح٤َّ ٌَ ٔ ٟ ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  تََبطُ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٛ َّٟٔذی  َٜٔتاُب ا ا٢َ اِل َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  و٢ٔ ٤ِزٔو ب٩ِٔ َحز٦ِٕ  ُ٘ ٌُ ِٟ ب٩ِٔ َحز٦ِٕ فٔي ا

ا ٣ٔائَّة ٩ِ٣ٔ اِِلٔب١ٔٔ  ًّ ٕٔ إَٔذا أُوعَٔي َجِس ِ ِٔٔص ٣ٔائَّة ٩ِ٣ٔ اِِلٔب١ٔٔ َوفٔي اِْل٧َ ٔة  إٔ٪َّ فٔي ا٨َّٟ َٔ ٔ َِٟحائ ِٔٔص َوفٔي ا ٤َِٟأ٣ُِو٣َٔة ث٠ُُُث ا٨َّٟ َوفٔي ا

 ًَ ا ص٨َُأَٟک  َّ٤٣ٔ ٍٕ یِٔن َخ٤ُِشوَ٪ َوفٔي اٟزِِّج١ٔ َخ٤ُِشوَ٪ َوفٔي ل١ُِّ إِٔػَب ٌَ ِٟ َِٟیٔس َخ٤ُِشوَ٪ َوفٔي ا ٩ِّ ٣ِٔث٠َُضا َوفٔي ا رِشْ ٩ِ٣ٔ اِِلٔب١ٔٔ َوفٔي اٟشِّ

٤ُِٟؤؿَحٔة َخ٤ِْص   َخ٤ِْص َوفٔي ا



 

 

نب نیکسم، انب اقمس، امکل، دبعاہلل نب اوبرکب نب دمحم نب رمعف نب زحؾ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبرکب نب زحؾ ریمے اپس  احرث

اکی رحتری ےل رک آےئ  و ہک ڑمچے یک اکی  اڑے رپ یھکل وہیئ یھت۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اجبن ےس ہی ایبؿ ےہ 

ہیلع فآہل فملس یک اجبن ےس اے اامیؿ فاگو وپرا رکف ارقار وک اس ےک دعب دنچ آایت رکہمی التفت  اہلل افر اس ےک روسؽ یلص اہلل

رفامںیئ رھپ رفامای اجؿ ںیم وس افٹن ںیہ افر آھکن ںیم اچپس افٹن ںیہ افر اہھت ںیم اچپس افٹن ںیہ افر اپؤں ںیم اچپس افٹن ںیہ افر 

 افر ارگ )زمخ( ٹیپ ےک ادن کت چنہپ اجےئ وت اس ںیم اہتیئ دتی ےہ افر )سج زمخ  و زمخ زغم کت چنہپ اجےئ اس ںیم اہتیئ دتی ےہ

ای وچٹ ےس( ڈہی ہگج ےس لہ اجےئ اس ںیم دتی دنپرہ افٹن ںیہ افر اویلگنں ںیم دس دس افٹن ںیہ افر داوتنں ںیم اپچن اپچن 

 افٹن دتی ےہ افر سج زمخ ےس ڈہی رظن آےن ےگل اس ںیم اپچن افٹن ںیہ۔

 احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، دبعاہلل نب اوبرکب نب دمحم نب رمعف نب زحؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 رمعف نب زحؾ یک دحثی افر رافویں اک االتخػ

     1160    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ٨٣ؼور، ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ابا٪، یحٌي، اسحٙ ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ابوك٠حہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

ث٨ََا یَحِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبَاُ٪  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ِزُو ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ًَ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٌَي أَِخبََر٧َا  ًَ َٙ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إِٔسَح

 َ أ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا أَتَي بَاَب َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ابٔیًّ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ أرَِعَ َبُصَ أَبٔي ك٠ََِحَة  َٓ َِٟبأب  ًَِی٨َطُ ُخَؼاَػَة ا  ٥َ َ٘ ِٟ

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّي اهَّللُ  ا٢َ بٔطٔ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َٓ  ٍَ ٤َ َ٘ ا أَِ٪ َبُصَ اِن َّ٤٠َ َٓ ًَِی٨َطُ  أَ  َ٘ ِٔ اُظ بَٔحٔسیَسةٕ أَِو ًُوزٕ َٟٔی
َتَوخَّ َٓ ٠َِیطٔ  ٥َ  ًَ َّي اهَّللُ  ُط ا٨َّٟٔييُّ َػل َٟ

ًَِی٨ََک  أُِت  َ٘ َٔ َٟ ِو ثََب َّ  َٟ ََّک  ٥َ أ٣ََا إ٧ٔ  َوَس٠َّ

نب اوبہحلط، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک اکی داہییت صخش رمعف نب وصنمر،  ملس نب اربامیہ، اابؿ، ییحی، ااحسؼ نب دبعاہلل 

دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک درفازہ ںیم آھکن اگل رک اھجےنکن اگل سج فتق 

اھجکن راہ ےہ( وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس صخش وک داھکی )ہک فہ اس رطح ےس الب ااجزت 

یلص فملس ےن اکی ڑکلی ای گواہ ےل رک اس یک آھکن ٹوھڑ ڈاےنل اک ارادہ رفام ایل بج اس ےن ہی داھکی وت اینپ آھکن اٹہ یل اس رپ روسؽ رکمی 

  ریتی آھکن ٹوھڑ ڈااتل۔اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ارگ وت ایس رطح ےس اینپ آھکن ایس ہگج اگلےئ راتھک وت ںیم

 رمعف نب وصنمر،  ملس نب اربامیہ، اابؿ، ییحی، اقحس نب دبعاہلل نب اوبہحلط، اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

 ویں اک االتخػرمعف نب زحؾ یک دحثی افر راف

     1161    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، اب٩ طہاب، سہ١ ب٩ سٌس ساًسی :  راوی

أًٔسیَّ أَِخبََرُظ أَ٪َّ  ٕس اٟشَّ ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ َسِض١َ ب٩َِ َس ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٍَ ٩ِ٣ٔ ُجَِحٕ فٔي بَأب  َرُجَّل أَِخبََر٧َا  اك٠ََّ

 ٔ ٥َ ٣ِٔسَری یَُحکُّ ب ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٥َ َو٣َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا َرآُظ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َّ٤٠َ َٓ َضا َرأَِسُط 

٤ِٔ٠ًَُ  أَ  ِو  َٟ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َِٟبَصٔ َػل ١ٌَٔ اِِلٔذُِ٪ ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ ا ٤ََّا ُج ًَِی٨َٔک إ٧ٔ ٨ُِ  بٔطٔ فٔي  ٌَ َل َٟ ََّک َت٨ُِوزُنٔي  ٧ 

ہبیتق، ثیل، انب اہشب، لہس نب دعس اسدعی ےس رفاتی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک درفازہ ںیم اکی آدیم ےن وسراخ 

ےک اپس اکی ڑکلی یھت ہک سج ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رس اجھکای  ںیم ےس اھجاکن اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ںیم رکےت ےھت سج فتق روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک داھکی وت رفامای ارگ ھجم وک ولعمؾ وہ ا ہک وت ھجم وک دھکی راہ ےہ وت 

 ےہ  اہک آھکن ےس اھجےنکن یک رضفرت ابیق ہن رےہ۔ ریتی آھکن ںیم اکی ڑکلی اسھگ داتی۔ اکؿ ایس رضفرت ےس انبای ایگ

 ہبیتق، ثیل، انب اہشب، لہس نب دعس اسدعی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  و وکیئ اانپ ااقتؾ ےل ےل افر فہ ابداشہ )ای رشیع احمک( ےس ہن ےہک

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

  و وکیئ اانپ ااقتؾ ےل ےل افر فہ ابداشہ )ای رشیع احمک( ےس ہن ےہک

     1162    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، وہ اپ٨ے واٟس سے، ٗتازة، نرض ب٩ ا٧ص، بظیر ب٩ ٧ہیک، ابوہزیزہ :  راوی

ًَ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ ا٨َّٟرِضٔ ب٩ِٔ أ٧ََٕص  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ثَىٔي أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ اذُ ب٩ُِ صَٔظا٦ٕ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ي 
٤َُِٟثىَّ ٔ ب٩ِٔ ُس ب٩ُِ ا ٩ِ َبٔظیر

وِ  َٗ ٍَ فٔي بَِیٔ   ا٢َ ٩ِ٣َ اك٠ََّ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  َٟطُ َو َا ٧َضٔیٕک  ََل زَٔیَة  َٓ ًَِی٨َُط  ئُوا  َ٘ َٔ َٓ ٔ إٔذ٧ِٔض٥ِٔ  یِر َِ ٦ٕ بٔ

 َٗٔؼاَؾ 

 دمحم نب ینثم، اعمذ نب اشہؾ، فہ اےنپ فادل ےس، اتقدة، رضن نب اسن، ریشب نب کیہن، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع



 

 

ںیم اھجےکن رھپ رھگ اک امکل اس یک آھکن ٹوھڑ ڈاےل وت اھجےنکن فاال ہن وت )اس  فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و صخش الب ااجزت یسک ےک اکمؿ

 ازا یک فہج ےس( دتی فوصؽ رک ےکس اگ افر ہن یہ ااقتؾ ےل ےکس اگ۔

 دمحم نب ینثم، اعمذ نب اشہؾ، فہ اےنپ فادل ےس، اتقدة، رضن نب اسن، ریشب نب کیہن، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

  و وکیئ اانپ ااقتؾ ےل ےل افر فہ ابداشہ )ای رشیع احمک( ےس ہن ےہک

     1163    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  ارعد، ابوہزیزہ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، ابوز٧از، ا :  راوی

٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٔد  ٩ًَِ اِْلرَِعَ ٩ًَِ أَبٔي اٟز٧َِّازٔ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس
ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل

َدَذ  َٓ ٔ إٔذِٕ٪  یِر َِ ٠َِیَک بٔ ًَ  ٍَ ِو أَ٪َّ ا٣َِزأّ اك٠ََّ َٟ ا٢َ  ی ُج٨َاْح َٗ ا٢َ ٣َزَّّة أُِخَ َٗ ْد َو ٠َِیَک رَحَ ًَ ًَِی٨َُط ٣َا لَاَ٪  أَِت  َ٘ َٔ َٓ َتُط  ِٓ 

دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، اوبزاند، االرعج، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ارگ اکی 

رھتپ امر دے افر اس یک آھکن ٹوھڑ دے وت ھجت رپ یسک مسق اک رحج ںیہن ےہ ای صخش ریتی ااجزت ےک ریغب ھجت وک اھجےکن افر وت اس ےک 

 ھجت رپ وکیئ انگہ ںیہن ےہ۔

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، اوبزاند، االرعج، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک قلعتماسقتم  :   ابب

  و وکیئ اانپ ااقتؾ ےل ےل افر فہ ابداشہ )ای رشیع احمک( ےس ہن ےہک

     1164    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ؼٌب، ٣ح٤س ب٩ ٣بار ، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س، ػٔوا٪ ب٩ س٠ی٥، ًلاء ب٩ ششار، ابوسٌیس خسری :  راوی

ُس  َواَ٪ بِ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ِٔ ٩ًَِ َػ ٕس  ٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟباَرٔ   ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٕب  ٌَ ٩ٔ ُس٠َِی٥ٕ ب٩ُِ ٣ُِؼ

إَٔذا بٔاب٩ِٕ ٤َٟٔزَِواَ٪ ی٤َُزُّ  َٓ ِّي  َّطُ لَاَ٪ ُشَؼل ُِٟدِسرٔیِّ أ٧َ ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔي َس ًََلأئ ب٩ِٔ َشَشإر  بَُط ٩ًَِ  َٓرَضَ  ٍِ ٥ِ٠َ یَزِٔج َٓ ََٓسَرأَُظ  بَیَِن یََسیِطٔ 

بَِ  اب٩َِ أَخٔیَک  ٌٔیٕس ٥َٟٔ ََضَ ا٢َ ٣َزَِواُ٪ ْٔلَبٔي َس َ٘ َٓ أَِخبََرُظ  َٓ ي أَتَي ٣َزَِواَ٪ 
َّ ََل٦ُ یَِبکٔي َحً ُِ ِٟ َد ا بُِ   َََٓخَ ٤ََّا ََضَ بُِتُط إ٧ٔ ا٢َ ٣َا ََضَ َٗ

ُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ ٌِ ِیَلاَ٪ َس٤ٔ یَ  اٟظَّ َٓ أََراَز إِٔنَشاْ٪ ی٤َُزُّ بَیَِن یََسیِطٔ  َٓ ٥ِ فٔي َػََلةٕ 
ُٛ و٢ُ إَٔذا لَاَ٪ أََحُس ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َش ًَ َّي اهَّللُ  ِسَرُؤُظ َػل



 

 

َّطُ َطِیَلاْ٪  إ٧ٔ َٓ ات٠ُِٔط  َ٘ ٠ِیُ َٓ إِٔ٪ أَبَي  َٓ  ََ  ٣َا اِسَتَلا

میلس، اطعء نب ک ار، اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک فہ امنز ڑپھ دمحم نب بعصم، دمحم نب ابمرک، دبعازعلزی نب دمحم، وفصاؿ نب 

رےہ ےھت ہک اس دفراؿ رمفاؿ اک ڑلاک اؿ ےک اسےنم ےس ےنلکن اگل اوہنں ےن عنم رفامای اس ےن ںیہن امان رضحت اوبدیعس ےن اس وک امرا 

 وک سک فہج ےس امرا؟ رضحت اوبدیعس ےن اہک افر فہ رف ا رمفاؿ ےک اپس اچنہپ۔ رمفاؿ ےن رضحت اوبدیعس ےس اہک مت ےن اےنپ ےجیتھب

ںیم ےن اس وک ںیہن امرا ےہ ہکلب اطیشؿ اک امرا ےہ۔ ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

زگران ہاےہ وت اہجں کت نکمم رفامےت ےھت اہمترے ںیم ےس سج فتق وکیئ صخش امنز ادا رک راہ وہ افر اس ےک اسےنم ےس وکیئ صخش 

 وہ اس وک رفک دے افر عنم رک دے ارگ فہ ہن امےن وت اس ےس گنج رکے اس ےیل ہک فہ اطیشؿ ےہ۔

 دمحم نب بعصم، دمحم نب ابمرک، دبعازعلزی نب دمحم، وفصاؿ نب میلس، اطعء نب ک ار، اوبدیعس دخری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ی ںیم ااضہف یک یئگ ںیہ اس آتی رکہمی یک ریسفت ےس   
ب

 

ج ت
م

اؿ ااحدثی اک کذرکہ  و ہک ننس ربکی ںیم وم ود ںیہن ںیہ نکیل 

 قلعتم

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

ی ںیم ااضہف   
ب

 

ج ت
م

 یک یئگ ںیہ اس آتی رکہمی یک ریسفت ےس قلعتماؿ ااحدثی اک کذرکہ  و ہک ننس ربکی ںیم وم ود ںیہن ںیہ نکیل 

     1165    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوًبساٟزح٩٤، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ٣ح٤س، طٌبہ، ٨٣ؼور، سٌیس ب٩ جبیر، ًبساٟزح٩٤، سٌیس ب٩ جبیر :  راوی

 َ ا٢َ أ٧ََِبأ َٗ ّوا  ِٔ َٟ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ث٨ََا أَبُو  ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ْس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا ٧َا ٣َُح٤َّ

٩ًَِ َصاَتیِٔن اِْلیََتیِٔن  ًَبَّإض  ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ أَبِزَی أَِ٪ أَِسأ٢ََ اب٩َِ  ا٢َ أ٣َََزنٔي  َٗ  ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبیِر ٨ّ٣ٔاَس ِْ ُت١ِ ٣ُ ِ٘   َو٩ِ٣َ َش

َّٟٔذی٩َ  َا یَِسًُ  ٔ اِْلیَةٔ َوا ٩ًَِ صَٔذظ ٥ِ َی٨َِشِدَضا َطِیْئ َو َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ُِٟتطُ  َ ََٓشأ َحزَاُؤُظ َجَض٥َُّ٨  َٓ ّسا  ِّ٤ ٌَ َّٟضا آَخَ َو َا ٣َُت ٔ ٍَ اهَّللٔ إ وَ٪ ٣َ

 ِ َِٟ  فٔي أَص١ِٔ اٟرشِّ ا٢َ ٧َزَ َٗ  ِّٙ َِٟح  بٔا
٦َ اهَّللُ إ ٔاَّ ًَّٟٔي رَحَّ َِٔص ا ُت٠ُوَ٪ ا٨َّٟ ِ٘  ٔ  َش

اوبدبعارلنمح، دمحم نب ینثم، دمحم، ہبعش، وصنمر، دیعس نب ریبج، دبعارلنمح، دیعس نب ریبج ےس رفاتی ےہ ہک ھجم وک رضحت دبعارلنمح 

نب ازبی ےن مکح رفامای ہک مت رضحت انب ابعس ےس اؿ آایت رکہمی ےک ابرے ںیم درایتف رکف اؿ ںیم ےس اکی آتی رکہمی 

 
ْ
و

ے

ْل ُم
ُ

 

ئَْقت
ی

نَْم 
َ
ُ ( ےہ۔ انچہچن ںیم ےن اس ہلسلس ںیم اؿ ےس درایتف ای وت اوہنں ےن رفامای ہک ہی آتی رکہمی )ف

َ
ّ

 

َّب
َ
د 

اُؤـُ 
َ
 

 

َؤ
ج 
َ ف

ا  ِّددن
َم
َّ

 

ی
ُ
م

ا  ن

 

ِ
م



 

 

وسنمخ ںیہن ےہ افر دفرسی آتی رکہمی )ہک سج ےک ابرے ںیم رضحت انب ابعس ےس ولعمؾ رکےن ےک ابرے ںیم رضحت 

ا دبعارلنمح نب ازبی ےن مکح رفامای اھت
ِ
ا ب 
َ
ُ ِإّل
َ
َؾ اّلّ
َ
ئ َحّ
ِ

 

َ
ّ

َش ال

فْ
َ
ّ

 

لی

ووَؿ ا
لُ ُ

 

ئَْقت
ی

ا 
َ
ل
َ
اا آرََخ ف هن

لَ

ِ ِإ
َ
َ اّلّ
َ
ُعوَؿ َم
ْ
د
َ
ا يئ
َ
 ل
َ

 

دِيئ

 

َ
اّل
َ
( وت اس رپ  فہ ےہ )ف ِ

ّ

 

َ
ْ

ل

 اوہنں ےن رفامای ہی آتی رکہمی رشمنیک ےک قح ںیم انزؽ وہیئ ےہ۔

 ، دیعس نب ریبج، دبعارلنمح، دیعس نب ریبجاوبدبعارلنمح، دمحم نب ینثم، دمحم، ہبعش، وصنمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

ی ںیم ااضہف یک یئگ ںیہ اس آتی رکہمی یک ریسفت  
ب

 

ج ت
م

  ےس قلعتماؿ ااحدثی اک کذرکہ  و ہک ننس ربکی ںیم وم ود ںیہن ںیہ نکیل 

     1166    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ازہز ب٩ ج٤ی١، خاٟس ب٩ حارث، طٌبہ، ٣ِیرة ب٩ ن٤ٌا٪، سٌیس ب٩ جبیر :  راوی

 ُ٤ِٟ ٩ًَِ ا َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحارٔٔث  ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ ٕ أَِخبََر٧َا أَِزَصزُ ب٩ُِ َج٤ٔی١ٕ  ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبیِر ٩ًَِ َس ٤َأ٪  ٌِ ِٔیَرةٔ ب٩ِٔ ا٨َّٟ

ًَبَّإض  ٔلَي اب٩ِٔ  َح٠ُِ  إ ّسا ََفَ ِّ٤ ٌَ ٨ّ٣ٔا ٣َُت ِْ ُت١ِ ٣ُ ِ٘ ٔ اِْلَیٔة َو٩ِ٣َ َش ٔة فٔي َصٔذظ َٓ َٕ أَص١ُِ اِلُٜو ا٢َ اِخَت٠َ َِٟ  فٔي آٔخٔ َٗ َ ا٢َ ٧َز َ٘ َٓ ُتُط  ِٟ
َ َشأ َٓ

َِٟ  َو٣َا َنَشَدَضا َطِیْئ  ٔ  ٣َا أ٧ُِز

ْل 
ُ

 

ئَْقت
ی

نَمْ 
َ
ازرہ نب لیمج، اخدل نب احرث، ہبعش، ریغمة نب امعنؿ، دیعس نب ریبج ےس رفاتی ےہ ہک الہ وکہف ےن آتی رکہمی )ف

ُ ( ےک قلعتم االتخػ ای ےہ )ینعی ہی آتی رکہمی وسنمخ ےہ ای ںیہن؟( وت ںیم رضحت انب ابع

َ
ّ

 

َّب
َ
د 

ـُ  اُؤ
َ
 

 

َؤ
ج 
َ ف

ا  ِّددن
َم
َّ

 

ی
ُ
م

ا  ن

 

ِ
م
ْ
و

ے

س یک دختم ُم

 احرض وہا افر ںیم ےن اؿ ےس درایتف ای وت اوہنں ےن رفامای ہی آتی رکہمی وت آرخ ںیم انزؽ وہیئ ےہ افر اس وک یسک آتی ےن ںیم

 وسنمخ ںیہن ای۔

 ازرہ نب لیمج، اخدل نب احرث، ہبعش، ریغمة نب امعنؿ، دیعس نب ریبج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

ی ںیم ااضہف یک یئگ ںیہ اس آتی رکہمی یک ریسفت ےس قلعتم  
ب

 

ج ت
م

 اؿ ااحدثی اک کذرکہ  و ہک ننس ربکی ںیم وم ود ںیہن ںیہ نکیل 

     1167    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ي، یحٌي، اب٩ جزیخ، ٗاس٥ ب٩ ابي بزة، سٌیس ب٩ جبیر٤ًزو ب٩ ًل :  راوی

أس٥ُ ب٩ُِ أَ  َ٘ ِٟ ا٢َ أَِخبََرنٔي ا َٗ ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا یَِحٌَي  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ا٢َ أَِخبََر٧َا  َٗ  ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ُجَبیِر ٩ًَِ َس بٔي بَزََّة 



 

 

ًَبَّإض َص١ِ ٩ِ٤َٟٔ  َّٟٔذی٩َ  َا ٠ُُِٗ   ٔاب٩ِٔ  أ٪ َوا َٗ ِٟرُفِ ًٔي فٔي ا
َّٟ ٠ًََِیطٔ اِْلیََة ا أُِت  ا٢َ  َا َوَِقَ َٗ ّسا ٩ِ٣ٔ َتِوبَٕة  ِّ٤ ٌَ ٨ّ٣ٔا ٣َُت ِْ َت١َ ٣ُ َٗ

ٔ آیَْة  ا٢َ َصٔذظ َٗ  ِّٙ َِٟح ٦َ اهَّللُ إ ٔاَّ بٔا ًَّٟٔي رَحَّ َِٔص ا ُت٠ُوَ٪ ا٨َّٟ ِ٘ َّٟضا آَخَ َو َا َش ٔ ٍَ اهَّللٔ إ ِّٜیَّ  یَِسًُوَ٪ ٣َ ْة َو٩ِ٣َ ٣َ ْة َنَشَدِتَضا آیَْة ٣ََس٧ٔیَّ

َحزَاُؤُظ َجَض٥َّ٨ُ  َٓ ّسا  ِّ٤ ٌَ ٨ّ٣ٔا ٣َُت ِْ ُت١ِ ٣ُ ِ٘  َش

رمعف نب یلع، ییحی، انب رججی، اقمس نب ایب زبة، دیعس نب ریبج ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت انب ابعس ےس رعض ای  و صخش 

ا یسک املسمؿ وک لتق رک دے وت اس یک وتہب وبقؽ ےہ ای
َ
 ل
َ

 

دِيئ

 

َ
اّل
َ
 ںیہن وت اوہنں ےن اہک ںیہن اس رپ ںیم ےن وسرہ رفاقؿ آتی التفت یک ف

 ِ
ّ

 

َ
ْ

ال
ِ
ا ب 
َ
ُ ِإّل
َ
َؾ اّلّ
َ
ئ َّح
ِ

 

َ
ّ

َش ال

فْ
َ
ّ

 

لی

ووَؿ ا
لُ ُ

 

ئَْقت
ی

ا 
َ
ل
َ
اا آرَخَ ف هن

لَ

ِ ِإ
َ
َ اّلّ
َ
ُعوَؿ َم
ْ
د
َ
 (يئ

 رمعف نب یلع، ییحی، انب رججی، اقمس نب ایب زبة، دیعس نب ریبج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

ی ںیم ااضہف یک یئگ ںیہ اس آتی رکہمی یک ریسفت ےس قلعتم  
ب

 

ج ت
م

 اؿ ااحدثی اک کذرکہ  و ہک ننس ربکی ںیم وم ود ںیہن ںیہ نکیل 

     1168    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، سٔیا٪، ٤ًار زہىي، سا٥ٟ ب٩ ابي جٌس :  راوی

 ًَ ٔس أَ٪َّ اب٩َِ  ٌِ َِٟح ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أَبٔي ا صِىٔيِّ  إر اٟسُّ َّ٤ًَ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٨ّ٣ٔا أَِخبََر٧َا  ِْ َت١َ ٣ُ َٗ  ٩ِ َّ٤ًَ بَّإض ُسئ١َٔ 

 ِّ٤ ٌَ ُ  ٧َبٔی٥َُِّٜ ٣َُت ٌِ ِوبَُة َس٤ٔ َُٟط اٟتَّ َّي  ًَبَّإض َوأَن ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ ١َٔ٤ًَ َػأّٟحا ث٥َُّ اصَِتَسی  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ّسا ث٥َُّ َتاَب َوآ٩َ٣َ َو َّي اهَّللُ   َػل

و٢ُ َس١ِ صََذا ٓٔی٥َ  ُ٘ ات١ٔٔ َتِظَدُب أَِوَزاُجُط َز٣ّا َش َ٘ ِٟ ا بٔا ّ٘ ِّ٠ ٌَ و٢ُ َیحٔیُئ ٣َُت ُ٘ ََٟضا َو٣َا َنَشَدَضاَش ِس أ٧َِزَ َ٘ َٟ ا٢َ َواهَّللٔ  َٗ َت٠َىٔي ث٥َُّ  َٗ 

ہبیتق، ایفسؿ، امعر دینہ، اسمل نب ایب دعج ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب ابعس ےس یسک ےن درایتف ای ہک ارگ اکی صخش املسمؿ وک 

وتہب وبقؽ وہیگ رضحت انب ابعس ےن رفامای اس  دصقا لتق رک دے وت رھپ وتہب رکے افر اامیؿ ےل آےئ افر کین اکؾ رکے ای اس یک

یک وتہب سک رطح وبقؽ وہیگ ںیم ےن اہمترے یبن ےس ہک  دخا اعتیل اؿ رپ رتمح افر السؾ انزؽ رفامےئ ہک )ایقتم ےک دؿ( وتقمؽ 

ھجم وک لتق ای ےہ صخش اقلت وک ڑکپ رک الےئ اگ افر اس یک روگں ےس وخؿ اجری وہاگ افر فہ ےہک اگ )اے ریمے رپفرداگر( اس ےن 

 رھپ رضحت انب ابعس ےن رفامای ہی مکح دخافدن دقفس ےن انزؽ رفامای افر اس وک وسنمخ ںیہن رفامای۔

 ہبیتق، ایفسؿ، امعر دینہ، اسمل نب ایب دعج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تم ےک قلعتماسق :   ابب



 

 

ی ںیم ااضہف یک یئگ ںیہ اس آتی رکہمی یک ریسفت ےس قلعتم  
ب

 

ج ت
م

 اؿ ااحدثی اک کذرکہ  و ہک ننس ربکی ںیم وم ود ںیہن ںیہ نکیل 

     1169    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ا٧ص اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، نرض ب٩ ط٤ی١، طٌبہ، ًبیساهَّلل ب٩ ابوبَک، :  راوی

٩ًَِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ا٨َّٟرِضُ ب٩ُِ ُط٤َِی١ٕ  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ُ  أََنّشا أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ب٩ِٔ أَبٔي بََِکٕ 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ح و أَِخبََر٧َا ٣ُ  َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ ٩ًَِ َش َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ًَِبسٔ اِْلَ ُس ب٩ُِ  َح٤َّ

  ُ ِ ََٜبائٔزُ اٟرشِّ ا٢َ اِل َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ي اهَّللُ 
َّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ًَِ أ٧ََٕص  ِت١ُ  ًُبَِیٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ أَبٔي بََِکٕ  َٗ َِٟوأَٟسی٩ِٔ َو ُٚ ا و ُ٘  بٔاهَّللٔ َوًُ

ِو٢ُ اٟزُّورٔ  َٗ ِٔٔص َو  ا٨َّٟ

ااحسؼ نب اربامیہ، رضن نب لیمش، ہبعش، دیبع اہلل نب اوبرکب، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 

 ٹ وبکات۔رفامای ہک ڑبے انگہ ہی ںیہ دخافدن دقفس ےک اسھت یسک وک رشکی رکان۔ فادلنی یک انرفامین رکان ۔ انقح لتق رکان۔ وھج

 اقحس نب اربامیہ، رضن نب لیمش، ہبعش، دیبعاہلل نب اوبرکب، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب

ی ںیم  
ب

 

ج ت
م

  ااضہف یک یئگ ںیہ اس آتی رکہمی یک ریسفت ےس قلعتماؿ ااحدثی اک کذرکہ  و ہک ننس ربکی ںیم وم ود ںیہن ںیہ نکیل 

     1170    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسة ب٩ ًبساٟزحی٥، اب٩ ط٤ی١، طٌبہ، َفاض، طٌيي، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ ُط٤َ  َٗ ًَِبسٔ اٟزَّحٔی٥ٔ  ًَِبَسةُ ب٩ُِ  ًَِبسٔ أَِخبََر٧َا   ٩ًَِ ٔييَّ  ٌِ ُ  اٟظَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ اْض  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َٔفَ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط
َٗا٢َ َحسَّ ِی١ٕ 

 ِٟ ُٚ ا و ُ٘ اُ  بٔاهَّللٔ َوًُ ََٜبائٔزُ اِِلَِٔشَ ا٢َ اِل َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ي اهَّللُ 
َّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٤ًَِزٕو  ِٔٔص َو اهَّللٔ ب٩ِٔ  ِت١ُ ا٨َّٟ َٗ َِٟی٤ٔیُن َوأَٟسی٩ِٔ َو ا

٤ُوُض  َِ ِٟ  ا

دبعة نب دبعارلمیح، انب لیمش، ہبعش، رفاس، یبعش، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 

 رفامای ہک ڑبے انگہ ہی ںیہ دخافدن دقفس ےک ربارب دفرسے وک رکان۔ فادلنی یک انرفامین رکان۔ وھجیٹ مسق اھکان۔

 ة نب دبعارلمیح، انب لیمش، ہبعش، رفاس، یبعش، دبعاہلل نب رمعدبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ےک قلعتم :   ابب



 

 

ی ںیم ااضہف یک یئگ ںیہ  
ب

 

ج ت
م

 اس آتی رکہمی یک ریسفت ےس قلعتم اؿ ااحدثی اک کذرکہ  و ہک ننس ربکی ںیم وم ود ںیہن ںیہ نکیل 

     1171    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ح٤س ب٩ سَل٦، اسحٙ، ٓـی١ ب٩ ُزوا٪، ًَک٣ة، اب٩ ًباض :  راوی

ُٙ اِْلَ  ث٨ََا إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ٦ ٔس ب٩ِٔ َسَلَّ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِخبََر٧َا  ٣ََة  ٩ًَِ ًَِٔکٔ َُزَِواَ٪  ِی١ٔ ب٩ِٔ  ـَ ُٔ ِٟ ٩ًَِ ا  ُٚ ِزَر

٩ْ٣ٔ َو  ِْ ِبُس حٔیَن یَزِنٔي َوصَُو ٣ُ ٌَ ِٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َا َیزِنٔي ا َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ بَُضا َوصَُو ًَبَّإض  َِٟد٤َِز حٔیَن َشرِشَ ُب ا  َا َشرِشَ

٩ْ٣ٔ َو َا  ِْ ٩ْ٣ٔ ٣ُ ِْ ُت١ُ َوصَُو ٣ُ ِ٘ ٩ْ٣ٔ َو َا َش ِْ ُٚ َوصَُو ٣ُ  َشُِسٔ

، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 

دبعارلنمح نب دمحم نب السؾ، ااحسؼ ، لیضف نب زغفاؿ، رکعمة

 سج فتق فہ اامیؿ راتھک وہ افر وچری ںیہن اراشد رفامای دنبہ زان اک اراکتب ںیہن رک ا سج فتق فہ اامیؿ راتھک وہ افر رشاب ںیہن اتیپ

 رک ا سج فتق فہ اامیؿ راتھک ےہ افر وخؿ ںیہن رک ا سج فتق فہ اامیؿ راتھک وہ۔

، انب ابعس :  رافی

 

 دبعارلنمح نب دمحم نب السؾ، اقحس، لیضف نب زغفاؿ، رکعمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک : ابب

 وچری سک دقر تخس انگہ ےہ؟

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 وچری سک دقر تخس انگہ ےہ؟

     1172    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٌیب ب٩ ٟیث، اب٩ ًحَل٪، ٌٗ٘اَ، ابوػاٟح، ابوہزیزہربیٍ ب٩ س٠امی٪، ط :  راوی

ًَِحََل  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ِیُب ب٩ُِ ا٠َِّٟیٔث  ٌَ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ٍُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٩ًَِ أَبٔي َػأٟٕح أَِخبََر٧َا اٟزَّبٔی  َٔ ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا  ٪َ

٩ًَِ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ ُٚ حٔیَن  ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ارٔ ُٚ اٟشَّ ٩ْ٣ٔ َو َا َشُِسٔ ِْ ا٢َ  َا یَزِنٔي اٟزَّانٔي حٔیَن یَزِنٔي َوصَُو ٣ُ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  َػل

ٖٕ یَ  ٩ْ٣ٔ َو َا َی٨َِتضُٔب ٧ُِضَبّة ذَاَت ََشَ ِْ بَُضا َوصَُو ٣ُ َِٟد٤َِز حٔیَن َشرِشَ ُب ا ٩ْ٣ٔ َو َا َشرِشَ ِْ ُٚ َوصَُو ٣ُ ٍُ َشُِسٔ َٓ َِٟیَضا أَبَِؼاَرص٥ُِ  زِ ٔ ا٨َّٟاُض إ



 

 

 ٩ْ٣ٔ ِْ  َوصَُو ٣ُ

رعیب نب امیلسؿ، بیعش نب ثیل، انب الجعؿ،  ،عاع، اوباصحل، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 وچری اک اراکتب رک ا ےہ وت اراشد رفامای سج فتق زاین زان اک اراکتب رک ا ےہ وت اس ےک اسھت اامیؿ ںیہن راتہ ایس رطح ےس  و

اامیؿ اس ےک اسھت ںیہن راتہ افر سج فتق )رشایب( رشاب اتیپ ےہ وت اس فتق اامیؿ ںیہن وہ ا افر سج فتق وکیئ صخش گوٹ امر 

 رک ا ےہ ہک سج یک اجبن گوگ د ںیھک وت فہ اامیؿ دار ںیہن راتہ۔

 اوباصحل، اوبرہریہرعیب نب امیلسؿ، بیعش نب ثیل، انب الجعؿ،  ،عاع،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 وچری سک دقر تخس انگہ ےہ؟

     1173    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ب٩ ٣ثىي، اب٩ ابوًسی، طٌبہ، س٠امی٪، اح٤س ب٩ سیار، ًبساهَّلل ب٩ ًث٤ا٪، ابوح٤زة، ا ا٤ًع، ابوػاٟح،  ٣ح٤س :  راوی

 ابوہزیزہ

َ٪ ح َوأ٧ََِبأ٧ََا أَ  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ًَٔسٓیٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا ا٢َ حَ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ إر  ًَِبُس ِح٤َُس ب٩ُِ َسیَّ ث٨ََا  سَّ

َّي ا ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔي َػأٟٕح  ٤ًَِٔع  ٩ًَِ اِْلَ ٩ًَِ أَبٔي َح٤ِزََة  ا٢َ أَِح٤َُس فٔي اهَّللٔ ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪  َٗ ٥َ َو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ هَّللُ 

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ْ٣ٔ َحٔسیثٔطٔ  ِْ ُٚ َوصَُو ٣ُ ُٚ حٔیَن َشُِسٔ ٩ْ٣ٔ َو َا َشُِسٔ ِْ ٥َ  َا َیزِنٔي اٟزَّانٔي حٔیَن یَزِنٔي َوصَُو ٣ُ

ُس  ٌِ زُوَؿْة َب ٌِ ِوبَُة ٣َ ٩ْ٣ٔ ث٥َُّ اٟتَّ ِْ ُب َوصَُو ٣ُ َِٟد٤َِز حٔیَن َشرِشَ ُب ا  َو َا َشرِشَ

 نب امثعؿ، اوبزمحة، االشمع، اوباصحل، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک دمحم نب ینثم، انب اوبدعی، ہبعش، امیلسؿ، ادمح نب ایسر، دبعاہلل

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج فتق زان رکےن فاال صخش زان اک اراکتب رک ا ےہ وت اس ےک اسھت اامیؿ ںیہن 

 رشاب اتیپ ےہ وت اس فتق اامیؿ اسھت ںیہن وہ ا۔راتہ ایس رطہقی ےس وچر وچری رک ا ےہ وت اامیؿ اس ےک اسھت ںیہن راتہ افر  و 

 دمحم نب ینثم، انب اوبدعی، ہبعش، امیلسؿ، ادمح نب ایسر، دبعاہلل نب امثعؿ، اوبزمحة، االشمع، اوباصحل، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 وچری سک دقر تخس انگہ ےہ؟



 

 

     1174    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یحٌي ٣زوزی ابوًلي، ًبساهَّلل ب٩ ًث٤ا٪، ابوح٤زة، یزیس، اب٩ زیاز، ابوػاٟح، ابوہزیزہ :  راوی

ُس ب٩ُِ َیحِ  ٩ًَِ یَزٔیَس َوصَُو اب٩ُِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔي َح٤ِزََة  ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤َِٟزَِوزٔیُّ أَبُو  ٩ًَِ أَبٔي  ٌَي ا أَبٔي زٔیَازٕ 

ُٚ َو  ٩ْ٣ٔ َو َا َشُِسٔ ِْ ا٢َ  َا َیزِنٔي اٟزَّانٔي حٔیَن یَزِنٔي َوصَُو ٣ُ َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٩ْ٣ٔ َوَذََکَ َػأٟٕح  ِْ َِٟد٤َِز َوصَُو ٣ُ ُب ا ٩ْ٣ٔ َو َا َشرِشَ ِْ صَُو ٣ُ

٠َِیطٔ  ًَ إِٔ٪ َتاَب َتاَب اهَّللُ  َٓ َة اِِلِٔسََل٦ٔ ٩ِ٣ٔ ٨ًُُ٘ٔطٔ  َ٘ ٍَ رٔبِ ١َ َذَٟٔک َخ٠َ ٌَ َٓ َٓإَٔذا  ٨َٔشیُتَضا  َٓ ّة  ٌَ  َرابٔ

د، اوباصحل، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق وکیئ صخش زان اک دمحم نب ییحی رمفزی اوبیلع، دبعاہلل نب امثعؿ، اوبزمحة، زیدی، انب زای

اراکتب رک ا ےہ وت فہ صخش ومنم ںیہن )ابیق( راتہ افر وچیھت اکی ابت ہی ایبؿ رفامیئ سج ےک ابرے ںیم رافی اک انہک ےہ ہک ںیم 

صخش ےس االسؾ اک ذہم ربی ےہ( نکیل ارگ فہ وتہب وھبؽ ایگ سج فتق ہی اکؾ ےہک وت اس ےن االسؾ وک اےنپ افرپ ےس ا ار ڈاال )ینعی اےسی 

 رکے وت دخافدن دقفس اعمػ رفام دے اگ۔

 دمحم نب ییحی رمفزی اوبیلع، دبعاہلل نب امثعؿ، اوبزمحة، زیدی، انب زاید، اوباصحل، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 وچری سک دقر تخس انگہ ےہ؟

     1175    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ٣بار  ٣َخمي، ابو٣ٌاویہ، ا ا٤ًع، اح٤س ب٩ رحب، ابو٣ٌاویہ، ا ا٤ًع، ابوػاٟح،  :  راوی

 ابوہزیزہ

ث٨ََ  ا٢َ َحسَّ َٗ اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ مٔيُّ  ٤ََُِٟخَّ ٤َُِٟباَرٔ  ا ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ا ُس ب٩ُِ  ٤ًَُِع ح َوأ٧ََِبأ٧ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا اِْلَ

٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزةَ  ٩ًَِ أَبٔي َػأٟٕح  ٤ًَِٔع  ٩ًَِ اِْلَ اؤیََة  ٌَ ٩ًَِ أَبٔي ٣ُ ٕب  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  رَحِ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ  َرضَٔي اهَّللُ 

ٍُ یَُسظُ  َل ِ٘ ُت َٓ َِٟحِب١َ  ُٚ ا ٍُ یَُسُظ َوَشُِسٔ َل ِ٘ ُت َٓ َة  ـَ ِٟبَِی ُٚ ا َٚ َشُِسٔ ارٔ ٩َ اهَّللُ اٟشَّ ٌَ َٟ 

اعمفہی، االشمع، اوباصحل، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک رخمیم، اوباعمفہی، االشمع، ادمح نب رحب، اوب

 ا روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دخافدن دقفس وچر رپ تنعل ےجیھب فہ اڈنے یک وچری رک ا ےہ وت اس اک اہھت اکاٹ اج

ےطس اہھت اک ٹک اجان وبقؽ افر وظنمر رک ا ےہ  و ہک ےہ فہ ریس یک وچری رک ا ےہ وت اس اک اہھت اکاٹ اج ا ےہ )ینعی ومعمیل ےس امؽ ےک فا

 الخػ لقع ےہ(۔



 

 

 دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک رخمیم، اوباعمفہی، االشمع، ادمح نب رحب، اوباعمفہی، االشمع، اوباصحل، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر ےس وچری اک ارقار رکاےن ےک فاےطس اس ےک اسھت امر ٹیپ رکان ای اس وک دیق ںیم ڈاکات

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 وچر ےس وچری اک ارقار رکاےن ےک فاےطس اس ےک اسھت امر ٹیپ رکان ای اس وک دیق ںیم ڈاکات

     1176    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ب٘یہ ب٩ وٟیس، ػٔوا٪ ب٩ ٤ًزو، ازہز ب٩ ًبساهَّلل رحازی، ن٤ٌا٪ ب٩ بظیر :  راوی

ا َٗ ٤ِزٕو  ًَ َواُ٪ ب٩ُِ  ِٔ ثَىٔي َػ ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟؤٟیٔس  ُة ب٩ُِ ا ث٨ََا َب٘ٔیَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ثَىٔيأَِخبََر٧َا إِٔسَح ًَِبسٔ اهَّللٔ  ٢َ َحسَّ أَِزَصزُ ب٩ُِ 

ُٗوا ٣َتَ  ّة رَسَ َٛ ِٟکَََلًٔیِّیَن أَ٪َّ َحا َِٟیطٔ َنرَفْ ٩ِ٣ٔ ا ٔ ٍَ إ َٓ َُّط َر ٕ أ٧َ ٤َأ٪ ب٩ِٔ َبٔظیر ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ ازٔیُّ  ََِٟحَ َّي ا َحَبَشُض٥ِ أَیَّا٣ّا ث٥َُّ َخل َٓ ا  ًّ ا

ُْ َائٔ  اُٟوا َخ٠َِّیَ  َسبٔی١َ َص َ٘ َٓ أََتِوُظ  َٓ َد  َسبٔی٠َُض٥ِ  إِٔ٪ أَِخَ َٓ بُِض٥ِ  ٤َاُ٪ ٣َا ٔطئُِت٥ِ إِٔ٪ ٔطئُِت٥ِ أََِضٔ ٌِ ا٢َ ا٨ُّٟ َ٘ َٓ ٕب  بََٔل ا٣ِتَٔحإ٪ َو َا ََضِ

زَّ  ًَ ا٢َ َصَذا ح٥ُُِٜ اهَّللٔ  َٗ اُٟوا َصَذا ح٤َُُِٜک  َٗ ٥ِ ٣ِٔث٠َطُ  ُٛ ََٓذاَ  َوإ ٔاَّ أََخِذُت ٩ِ٣ٔ ُهُضورٔ  ٥ًَُِٜ َّي اهَّللُ  َوَج١َّ َوَرُسؤٟطٔ اهَّللُ ٣ََتا َػل

 ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

ااحسؼ نب اربامیہ، ہیقب نب ف دی، وفصاؿ نب رمعف، ازرہ نب دبعاہلل رحازی، امعنؿ نب ریشب ےک اپس اکی رمہبت ہلیبق الکیم ےک گوگ 

اگوں وک ھچک دؿ کت دیق آےئ افر اوہنں ےن اہک ڑپکا ےننب فاگوں ےن امہرا اسامؿ وچری رک ایل ےہ انچہچن رضحت امعنؿ ےن اؿ ڑپکا ےننب ف

مت ںیم راھک رھپ وھچڑ دای فہ ہلیبق الکیع ےک گوگ رضحت امعنؿ ےک اپس آےئ افر ےنہک ےگل ہک مت ےن اؿ ڑپکا ےننب فاگوں وک وھچڑ دای ہن وت 

 ارگ اہمترا اسامؿ اؿ ےن اؿ یک اجچن یک ہن مت ےن اؿ وک امرا۔ رضحت امعنؿ ےن رفامای مت ای ہا ےت وہ فہ ہہک گو وت ںیم اؿ وک امرفں نکیل

ےک اپس لکن آای وت رتہب ےہ فرہن ںیم ایس دقمار ںیم اہمتری تشپ رپ امرفں اگ۔ اوہنں ےن اہک ہی اہمترا مکح ےہ۔ رضحت امعنؿ ےن اہک 

 ہی اہلل اک مکح ےہ افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک مکح ےہ۔

 ؿ نب رمعف، ازرہ نب دبعاہلل رحازی، امعنؿ نب ریشباقحس نب اربامیہ، ہیقب نب ف دی، وفصا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

  ںیم ڈاکاتوچر ےس وچری اک ارقار رکاےن ےک فاےطس اس ےک اسھت امر ٹیپ رکان ای اس وک دیق



 

 

     1177    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ح٤س ب٩ سَل٦، ابواسا٣ة، اب٩ ٣بار ، ٤ٌ٣ز، بہز ب٩ حٜی٥ :  راوی

ا٢َ أَِخبَرَ  َٗ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ٦ ٔس ب٩ِٔ َسَلَّ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ٜٔی٥ٕ أَِخبََر٧َا  ٔ ب٩ِٔ َح ٩ًَِ بَِضز  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ٤َُِٟباَرٔ   نٔي اب٩ُِ ا

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحَبَص ٧َاّسا فٔي تُِض٤َةٕ  َّي اهَّللُ  ٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ظ ٩ًَِ َجسِّ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ 

، انب ابمرک، رمعم، زہب نب میکح ےن اےنپ فادل ےس رف

 

اتی یک اوہنں ےن اےنپ دادا ےس رفاتی دبعارلنمح نب دمحم نب السؾ، اوبااسمة

 یک ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھچک گووگں وک اےنپ امگؿ رپ دیق رک دای رھپ اؿ وک وھچڑ دای۔

، انب ابمرک، رمعم، زہب نب میکح :  رافی

 

 دبعارلنمح نب دمحم نب السؾ، اوبااسمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 وچر ےس وچری اک ارقار رکاےن ےک فاےطس اس ےک اسھت امر ٹیپ رکان ای اس وک دیق ںیم ڈاکات

     1178    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٣ُسوٚ، ًبساهَّلل ب٩ ٣بار ، ٤ٌ٣ز، بہز ب٩ حٜی٥ ًلي ب٩ سٌیس :  راوی

ٔ بِ  ٩ًَِ بَِضز  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ٤َُِٟباَرٔ   ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕٚ و ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ٣َُِسُ ًَلٔيُّ ب٩ُِ َس ٔ أَ٪َّ أَِخبََر٧َا  ظ ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٜٔی٥ٕ  ٩ٔ َح

٠ًََِیطٔ  َّي اهَّللُ  َّي َسبٔی٠َطُ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٥َ َحَبَص َرُجَّل فٔي تُِض٤َٕة ث٥َُّ َخل  َوَس٠َّ

یلع نب دیعس نب رسمفؼ، دبعاہلل نب ابمرک، رمعم، زہب نب میکح ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی 

 دای۔آدیم وک دیق رک ایل اےنپ امگؿ رپ افر رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک وھچڑ 

 یلع نب دیعس نب رسمفؼ، دبعاہلل نب ابمرک، رمعم، زہب نب میکح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچری رکےن فاےل وک میلعت دانی

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 میلعت دانیوچری رکےن فاےل وک 

     1179    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 سویس ب٩ نص، ًبساهَّلل ب٩ ٣بار ، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، اسحٙ ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ابوك٠حہ، ابو٨٣ذر، ابوذر، ابوا٣یہ :  راوی

٤ُِٟبَ  ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنِصٕ  ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ أَبٔي ك٠ََِحَة  َٙ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إِٔسَح ٔ ب٩ِٔ َس٤َ٠ََة  از ٩ًَِ َح٤َّ اَرٔ  

٠ًََِیطٔ َوَس  َّي اهَّللُ  ٤َِِٟدزُومٔيِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َة ا ٩ًَِ أَبٔي أ٣َُیَّ ٨ِ٤ُِٟٔذرٔ ٣َِولَي أَبٔي َذٓرٕ  رَ أَبٔي ا
ٔ
ًِت َٖ ا ًِتََر ُتَٔي ب٠ٔٓٔؽٕ ا ٥ِ یُوَجِس ٥ََّ٠ أ َٟ ا َو ّٓ ا

ا٢َ اذَِصبُ  َٗ ا٢َ بَلَي  َٗ   َ ِٗ ٥َ ٣َا إَٔخاَُٟک رَسَ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َٟطُ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ  َْ ُط ٣ََتا ٌَ وُظ ث٥َُّ ٔجیئُوا بٔطٔ ٣َ ٌُ َل ِٗ ا َٓ وا بٔطٔ 

رٔفُ اهَّلَل  ِِ ١ُِٗ أَِسَت َُٟط  ا٢َ  َ٘ َٓ وُظ ث٥َُّ َجاُؤا بٔطٔ  ٌُ َل َ٘ ٠َِیطٔ َٓ ًَ ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ تُِب  َٗ َِٟیطٔ  ٔ رٔفُ اهَّلَل َوأَتُوُب إ ِِ ا٢َ أَِسَت َ٘ َٓ َِٟیطٔ  ٔ  َوأَتُوُب إ

وسدی نب رصن، دبعاہلل نب ابمرک،  ،ند نب ہملس، ااحسؼ نب دبعاہلل نب اوبہحلط، اوبذنمر، اوبذر، اوباہیم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

اکی وچر احرض وہا  و ہک ارقار رک ا اھت نکیل اس ےک اپس دفتل ںیہن  یل )ینعی وچری اک  رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم

امؽ اس ےک اپس وم ود ہن اھت( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس رفامای ںیم وت ںیہن اتھجمس ہک وت ےن وچری یک وہیگ۔ اس ےن 

ہل فملس ےن رفامای اس وک ےل اج افر اس اک اہھت اکٹ ڈاگو رھپ ےل رک آان۔ رعض ای ںیہن! ںیم ےن یہ وچری یک ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآ

انچہچن اس وک گوگ ےل ےئگ افر اس اک اہھت اکٹ دای رھپ ےل رک آےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وہک ہک ںیم اہلل ےس اعمیف 

 ا وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن داع ام یگ ہک ای اہلل! اس وک ہااتہ وہں وتہب رک ا وہں اس ےن اہک ںیم اعمیف ہااتہ وہں افر وتہب رک

 اعمػ رفام دے۔

 وسدی نب رصن، دبعاہلل نب ابمرک،  ،ند نب ہملس، اقحس نب دبعاہلل نب اوبہحلط، اوبذنمر، اوبذر، اوباہیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج فتق وچر احمک کت چنہپ اجےئ رھپ امؽ اک امکل اس اک رجؾ اعمػ رک دے افر اس دحثی ںیم االتخػ

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 سج فتق وچر احمک کت چنہپ اجےئ رھپ امؽ اک امکل اس اک رجؾ اعمػ رک دے افر اس دحثی ںیم االتخػ

     1180    حسیث                               س سو٦ج٠  :  ج٠س

 ہَل٢ ب٩ اٌَٟلء، وہ اپ٨ے واٟس سے، یزیس ب٩ زریٍ، سٌیس، ٗتازة، ًلاء، ػٔوا٪ ب٩ ا٣یة :  راوی

 ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس  ٍٕ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ا٢َ َحسَّ َٗ ثَىٔي أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ََلٔئ  ٌَ ِٟ َواَ٪ ب٩ِٔ  أَِخبََر٧َا صََٔل٢ُ ب٩ُِ ا ِٔ ٩ًَِ َػ ًََلإئ   ٩ًَِ َتاَزَة  َٗ

ٌٔطٔ  ِل َ٘ أ٣َََز بٔ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ٔلَي ا٨َّٟٔييِّ َػل طُ إ ٌَ َٓ َُٟط ََفَ َٚ بُزَِزّة  َة أَ٪َّ َرُجَّل رَسَ ٨ًَِطُ أ٣َُیَّ ِس َتَحاَوِزُت  َٗ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  َ٘ َٓ  

ََل لَاَ٪  َٓ ا٢َ أَبَا َوصِٕب أَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  طُ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٌَ َل َ٘ َٓ ِب١َ أَِ٪ َتأِتَٔی٨َا بٔطٔ  َٗ 



 

 

 ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن اؿ یک ہادر  الہؽ نب االعلء، فہ اےنپ فادل ےس، زیدی نب زرعی، دیعس، اتقدة،

 

اطعء، وفصاؿ نب امتئة

 فملس ںیم ےل رک احرض وہےئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح رفامای اس ےک وچری یک۔ فہ وچر وک دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل

 اجںیئ۔ ومضمؿ رحتری رکےن فاےل ےن اہک ای روسؽ اہلل! ںیم ےن اس اک رجؾ اعمػ رک دای ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ے

اہھت اکٹ دیئ

وت ےن اس وک اعمػ ںیہن رک دای اھت؟ رھپ آپ یلص اہلل  فملس ےن رفامای اے اوبفبہ! مہ گووگں ےک اپس آےن ےس لبق سک فہج ےس

 ہیلع فآہل فملس ےن اس )وچر( اک اہھت وٹکاای۔

  :  رافی

 

 الہؽ نب االعلء، فہ اےنپ فادل ےس، زیدی نب زرعی، دیعس، اتقدة، اطعء، وفصاؿ نب امتئة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 سج فتق وچر احمک کت چنہپ اجےئ رھپ امؽ اک امکل اس اک رجؾ اعمػ رک دے افر اس دحثی ںیم االتخػ

     1181    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ سابٙ ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

رَفٕ أَِخبَرَ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ٔس ب٩ِٔ َح٨َِب١ٕ  ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ أَِح٤ََس ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ًَ ٩ًَِ  نٔي  ٌٔیْس  ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ

 َٚ َة أَ٪َّ َرُجَّل رَسَ َواَ٪ ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ِٔ ٩ًَِ َػ  ٍٕ
َّٗ ٚٔ ب٩ِٔ ٣َُز ٩ًَِ كَارٔ ًََلإئ   ٩ًَِ َتاَزَة  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٔلَي ا٨َّٟٔييِّ َػل ُط إ ٌَ َٓ بُزَِزّة ََفَ

 ٔ ِب١َ أَِ٪ َتأِتَٔیىٔي ب َٗ ٠َِو َا لَاَ٪ َصَذا  َٓ ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ  ِس َتَحاَوِزُت  َٗ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  َ٘ َٓ ٌٔطٔ  ِل َ٘ أ٣َََز بٔ طُ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َٓ ٌَ َل َ٘ َٓ طٔ یَا أَبَا َوصِٕب 

َّي اهَّللُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َػل   

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

  امکل اس اک رجؾ اعمػ رک دے افر اس دحثی ںیم االتخػسج فتق وچر احمک کت چنہپ اجےئ رھپ امؽ اک

     1182    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥ ب٩ نٌی٥، حبا٪، ًبساهَّلل، ا اوزاعي، ًلاء ب٩ ابورباح :  راوی

ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا حٔبَّ  َٗ ِی٥ٕ  ٌَ ُس ب٩ُِ َحات٥ٔٔ ب٩ِٔ نُ ًََلاُئ ب٩ُِ أَبٔي َربَإح أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ثَىٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔيِّ  ِبُس اهَّللٔ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ اُ٪ 



 

 

ا٢َ اٟزَّ  َ٘ َٓ ٌٔطٔ  ِل َ٘ أ٣َََز بٔ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  تَٔي بٔطٔ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل
ُ أ َٓ َٚ ثَِوبّا  ََٓضَلَّ  ُج١ُ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ صُوَ أَ٪َّ َرُجَّل رَسَ ا٢َ  َٗ َٟطُ 

ِب١َ اِْلَ٪  َٗ 

دمحم نب احمت نب میعن، ةحؿ، دبع اہلل، االفزایع، اطعء نب اوبرابح ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن ڑپکے یک وچری یک رھپ فہ روسؽ 

اک مکح رفامای۔ سج صخش اک رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض ای ایگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس اک اہھت اکےنٹ 

ڑپکا اھت اس ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! فہ ڑپکا ںیم ےن اس وک دے دای ےہ )ینعی اب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس رپ وچری یک دح 

 اقمئ ہن رفامںیئ(۔ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت ےن اس ےس ےلہپ سک فہج ےس ںیہن اہک؟

 نب احمت نب میعن، ةحؿ، دبعاہلل، االفزایع، اطعء نب اوبرابح دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 (وکیسن زیچ وفحمظ ےہ افر وکیسن ریغ وفحمظ )ےسج رچاےن رپ وچر اک اہھت ںیہن اکاٹ اجاتکس

 ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک وچر اک اہھت اکےنٹ :   ابب

 (وکیسن زیچ وفحمظ ےہ افر وکیسن ریغ وفحمظ )ےسج رچاےن رپ وچر اک اہھت ںیہن اکاٹ اجاتکس

     1183    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہَل٢ ب٩ اٌَٟلء، حشین، زہیر، ًبسا٠٤ٟک، اب٩ ابوبظیر، ًَک٣ة، ػٔوا٪ ب٩ ا٣یہ :  راوی

 َ ٠٤َِٟٔٔک صَُو اب٩ُِ أَِخب ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ُزَصیِْر  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا حَُشیِْن  ا٢َ َحسَّ َٗ ََلٔئ  ٌَ ِٟ ثَىٔي َرنٔي صََٔل٢ُ ب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ  أَبٔي َبٔظیرٕ 

 َٟ َّٕ رَٔزاّئ  َٟ َّي ث٥َُّ  ِٟبَِیٔ  َوَػل َٖ بٔا َُّط كَا َة أ٧َ َواَ٪ ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ِٔ ٩ًَِ َػ ٣َُة  أََتاُظ ٟٔؽٌّ ًَِٔکٔ َٓ ٨َا٦َ  َٓ طُ َتِحَ  َرأِٔسطٔ  ٌَ َوَؿ َٓ ُط ٩ِ٣ٔ بُزِزٕ 

ا٢َ إٔ٪َّ صََذا رَسَ  َ٘ َٓ  ٥َ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َتَي بٔطٔ ا٨َّٟٔييَّ َػل أ َٓ أََخَذُظ  َٓ َّي َٓاِسَت٠َّطُ ٩ِ٣ٔ َتِحٔ  َرأِٔسطٔ  َُٟط ا٨َّٟٔييُّ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ َٚ رَٔزائٔي 

٠َِیطٔ َوَس  ًَ ِ٘ اهَّللُ  ٨ُِ  أُرٔیُس أَِ٪ ُت ُٛ َواُ٪ ٣َا  ِٔ ا٢َ َػ َٗ ا یََسُظ  ٌَ َل ِٗ ا َٓ ا٢َ اذَِصَبا بٔطٔ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ َِٗ  رَٔزاَئ َصَذا  ٥َ أرََسَ
ٍَ یَُسُظ فٔي ٠َّ َل

ارٕ  ُث ب٩ُِ َسوَّ ٌَ ُط أَِط َٔ َٟ ِب١َ َصَذا َخا َٗ ٠َِو ٣َا  َٓ َٟطُ  ا٢َ  َ٘ َٓ  رَٔزائٔي 

، وفصاؿ نب اہیم ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن تیب اہلل رشفی اک الہؽ نب االعلء، نیسح، زریہ، دبعاکلمل

 

، انب اوبریشب، رکعمة

 یل وطاػ ای رھپ امنز ادا رفامیئ رھپ اینپ ہادر ٹیپل رک رس ےک ےچین رھک یل افر وس ےئگ رھپ وچر آای افر ہادر اؿ ےک رس ےک ےچین ےس چنیھک

ؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم ےل رک آےئ افر اہک اس ےن ریمی )افر فہ اجگ ےئگ( اوہنں ےن وچر وک ڑکپ ایل افر روس

ہادر وچری رکیل ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وچر ےس وپاھچ وت ےن ہادر وچری یک ےہ؟ اس ےن اہک   اہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع 



 

 

ڈاگو۔ اس رپ وفصاؿ ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! ریمی ہی تین  فآہل فملس ےن دف آدویمں ےس اہک ہک اس وک ےل اج افر اس اک اہھت اکٹ

 ںیہن یھت ہک اکی ہادر ےک وعض اس اک اہھت اکٹ دای اجےئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی اکؾ )وسانچ( ےلہپ رکےن اک اھت۔

، وفصاؿ نب اہیم :  رافی

 

 الہؽ نب االعلء، نیسح، زریہ، دبعاکلمل، انب اوبریشب، رکعمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 (وکیسن زیچ وفحمظ ےہ افر وکیسن ریغ وفحمظ )ےسج رچاےن رپ وچر اک اہھت ںیہن اکاٹ اجاتکس

     1184    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ہظا٦، اب٩ ابوخیرة، ٓـ١، اب٩ اٌَٟلء ٛوفي، اطٌث، ًَک٣ة، اب٩ ًباض :  راوی

ََلٔئ اِلُٜوفٔيَّ  ٌَ ِٟ ىٔي اب٩َِ ا ٌِ ١ُ َش ـِ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ىٔي اب٩َِ أَبٔي خٔیََرَة  ٌِ ُس ب٩ُِ صَٔظا٦ٕ َش ث٨ََا أَ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ   ٩ًَِ ُث  ٌَ ِط

ِس ذَ  َٗ ا٦َ َو َ٘ َٓ  َٚ َُُٓسٔ ٤َِِٟشحٔٔس َورَٔزاُؤُظ َتِحَتطُ  َواُ٪ ٧َائ٤ّٔا فٔي ا ِٔ ا٢َ لَاَ٪ َػ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  طُ ًَِٔکٔ َٛ أَِزَر َٓ َصَب اٟزَُّج١ُ 

ِل  َ٘ أ٣َََز بٔ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٔلَي ا٨َّٟٔييِّ َػل ََٓحاَئ بٔطٔ إ أََخَذُظ  ٍَ ٓٔیطٔ َٓ َل ِ٘ َّ رَٔزائٔي أَِ٪ شُ َواُ٪ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ ٣َا ب٠ََ ِٔ ا٢َ َػ َٗ ٌٔطٔ 

 ْٕ ی ٌٔ ُث َؿ ٌَ ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَِط ا٢َ أَبُو  َٗ ِب١َ أَِ٪ َتأِتَٔی٨َا بٔطٔ  َٗ  لَاَ٪ َصَذا 
ا٢َ َصَلَّ َٗ  َرُج١ْ 

، انب ابع

 

س ےس رفاتی ےہ ہک رضحت وفصاؿ دجسم ںیم وس رےہ دمحم نب اشہؾ، انب اوبریخة، لضف، انب االعلء وکیف، اثعش، رکعمة

ےھت افر اؿ ےک ےچین ہادر یھت  و ہک وکیئ وچر ےل ایگ۔ رضحت وفصاؿ سج فتق اےھٹ وت وچر اج اکچ اھت نکیل فہ دفڑے افر اوہنں ےن 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس اک اس وک ڑکپ ایل افر روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم ےل رک احرض وہےئ آپ یلص 

اہھت اکےنٹ اک مکح رفامای رضحت وفصاؿ ےن رفامای ای روسؽ اہلل! ریمی ہادر اس اقلب ںیہن ہک اس ےک وعض اکی صخش اک اہھت اکٹ دای 

اتی یک دنس ںیم اجےئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی ےلہپ سک فہج ےس ایخؽ ںیہن ای۔ رضحت اامؾ اسنیئ ےن رفامای اس رف

 رافی اثعش فیعض رافی ںیہ۔

، انب ابعس :  رافی

 

 دمحم نب اشہؾ، انب اوبریخة، لضف، انب االعلء وکیف، اثعش، رکعمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 (وکیسن زیچ وفحمظ ےہ افر وکیسن ریغ وفحمظ )ےسج رچاےن رپ وچر اک اہھت ںیہن اکاٹ اجاتکس

     1185    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ًث٤ا٪ ب٩ حٜی٥، ٤ًزو، اسبان، س٤ا ، ح٤یس اب٩ اخ  ػٔوا٪، ػٔوا٪ ب٩ ا٣یة :  راوی



 

 

َوا أَِخبََرنٔي أَِح٤َُس ب٩ُِ  ِٔ ٩ًَِ َػ َواَ٪  ِٔ ٩ًَِ ح٤َُِیٕس اب٩ِٔ أُِخٔ  َػ ٩ًَِ ٔس٤َإ   ٩ًَِ أَِسَبإن  ٤ًَِْزو  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٜٔی٥ٕ  َ٪ ب٩ِٔ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ َح

َٓاِخَت٠َ  ََٓحاَئ َرُج١ْ  ًَلَي َخ٤ٔیَؼٕة لٔي ث٨٤َََُضا ثَََلثُوَ٪ زِٔرَص٤ّا  ٤َِِٟشحٔٔس  ٨ُِ  ٧َائ٤ّٔا فٔي ا ُٛ ا٢َ  َٗ َة  ُتَٔي أ٣َُیَّ أ َٓ َٓأُخَٔذ اٟزَُّج١ُ  َشَضا ٣ٔىِّي 

طُ ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ ثَََل  ٌُ َل ِ٘ ٠ُِ  أََت ُ٘ َٓ أََتِیُتطُ  َٓ  ٍَ َل ِ٘ أ٣َََز بٔطٔ ُٟٔی َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ُط َوأُِنٔشئُطُ بٔطٔ ا٨َّٟٔييُّ َػل ٌُ ثٔیَن زِٔرَص٤ّا أ٧ََا أَبٔی

ِب١َ  َٗ َضَلَّ لَاَ٪ َصَذا  َٓ ا٢َ  َٗ  أَِ٪ َتأِتَٔیىٔي بٔطٔ  ث٨َ٤َََضا 

 ےس رفاتی ےہ ہک ںیم دجسم ںیم اکی ہادر رپ وس 

 

ادمح نب امثعؿ نب میکح، رمعف، اابسط، امسک، دیمح انب اتخ وفصاؿ، وفصاؿ نب امتئة

ؽ رکمی یلص راہ اھت  و ہک سیت درمہ امتیل یک یھت ہک اکی آدیم آای افر فہ ہادر )ھجم رپ ےس( اکچ رک ےل ایگ رھپ فہ صخش ڑکپا ایگ روس

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےک اہھت اکےنٹ اک مکح رفامای۔ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ایگ افر رعض ای ای روسؽ اہلل! سیت

درمہ ےک فاےطس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس صخش اک اہھت اکٹ رےہ ںیہ؟ ںیم ہادر ایس وک رففتخ رک راہ وہں افر اس یک تمیق 

س صخش ےک ذہم اداھر رک راہ وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رھپ ریمے اپس آےن ےس لبق مت ےن اک ا سک فہج ےس ا

 ویکں ہن رک ایل؟

  :  رافی

 

 ادمح نب امثعؿ نب میکح، رمعف، اابسط، امسک، دیمح انب اتخ وفصاؿ، وفصاؿ نب امتئة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 (وکیسن زیچ وفحمظ ےہ افر وکیسن ریغ وفحمظ )ےسج رچاےن رپ وچر اک اہھت ںیہن اکاٹ اجاتکس

     1186    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساهَّلل ب٩ ًبساٟزحی٥، اسس ب٩ ٣وسي، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، كاؤض، ػٔوا٪ ب٩ ا٣یہ ٣ح٤س ب٩ :  راوی

ث٨ََا َوَذََکَ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أََسُس ب٩ُِ ٣ُوَسي  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اٟزَّحٔی٥ٔ  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ  ُس ب٩ُِ  ٤ِزٔو ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَ  ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة   َح٤َّ

ِ  َخ٤ٔیَؼُتُط ٩ِ٣ٔ َتِحٔ  َرأِٔسطٔ َوصَُو ٧َائ٥ْٔ فٔي ٣َِشحٔسٔ زٔی َٗ َّطُ رُسٔ َة أ٧َ َواَ٪ ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ِٔ ٩ًَِ َػ ٩ًَِ كَاُوٕض  ٠َِیطٔ ٨َإر  ًَ َّي اهَّللُ   ا٨َّٟٔييِّ َػل

 َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٔلَي ا٨َّٟٔييِّ َػل ََٓحاَئ بٔطٔ إ أََخَذ ا٠ِّٟؽَّ  َٓ  ٥َ ِب١َ أَِ٪ َوَس٠َّ َٗ ََٓضَلَّ  ا٢َ  َٗ طُ  ٌُ َل ِ٘ َواُ٪ أََت ِٔ ا٢َ َػ َ٘ َٓ ٌٔطٔ  ِل َ٘ أ٣َََز بٔ

َتطُ  ِٛ  َتأِتَٔیىٔي بٔطٔ َتَز

دمحم نب دبعاہلل نب دبعارلمیح، ادس نب ومیس،  ،ند نب ہملس، رمعف نب دانیر، ساؤس، وفصاؿ نب اہیم ےس رفاتی ےہ ہک اؿ یک ہادر اؿ 

فتق فہ دجسم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم وس رےہ ےھت۔ رھپ فہ وچر یھب ڑکپا ایگ۔ گوگ اس ےک رس ےک ےچین ےس وچری وہیئگ سج 

وک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےل رک احرض وہےئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس اک اہھت اکےنٹ اک مکح دای۔ 



 

 

ہیلع فآہل فملس اس اک اہھت اکٹ رےہ ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رضحت وفصاؿ ےن رفامای ای روسؽ اہلل! آپ یلص اہلل 

 مت ےن ریمے اپس الےن ےس لبق اس وک ویکں ںیہن وھچڑ دای؟

 دمحم نب دبعاہلل نب دبعارلمیح، ادس نب ومیس،  ،ند نب ہملس، رمعف نب دانیر، ساؤس، وفصاؿ نب اہیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 (وکیسن زیچ وفحمظ ےہ افر وکیسن ریغ وفحمظ )ےسج رچاےن رپ وچر اک اہھت ںیہن اکاٹ اجاتکس

     1187    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ہاط٥، وٟیس، اب٩ جزیخ، ٤ًزو ب٩ طٌیب، حرضت ًبساهَّلل ب٩ ٤ًزو ب٩ ًاؾ :  راوی

 ٩ًَِ ِیٕب  ٌَ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ُط  ٩ًَِ ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟؤٟیُس  ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َصأط٥ٕ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ظٔ  ٩ًَِ َجسِّ  أَبٔیطٔ 

َّي اهَّللُ  ِس َوَجَب َػل َ٘ َٓ ٤َا أََتانٔي ٩ِ٣ٔ َحٓسٕ  َٓ ِب١َ أَِ٪ َتأِتُونٔي بٔطٔ  َٗ ُِٟحُسوَز  ِوا ا َٓ ا ٌَ ا٢َ َت َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ   

دمحم نب اہمش، ف دی، انب رججی، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

مت دحفد وک اعمػ رک دف ریمے اپس آےن ےس لبق لبق رھپ ریمے اپس  و دح اک دقمہم شیپ وہا وت اس ںیم وت دح فملس ےن اراشد رفامای 

 الزؾ وہ یئگ۔

 دمحم نب اہمش، ف دی، انب رججی، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 (وکیسن زیچ وفحمظ ےہ افر وکیسن ریغ وفحمظ )ےسج رچاےن رپ وچر اک اہھت ںیہن اکاٹ اجاتکس

     1188    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ سابٙ ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

ا٢َ  َٗ  ٩ًَِ ُث  ُ  اب٩َِ ُجَزیِٕخ یَُحسِّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ َوصِٕب   ٍُ ٠َِیطٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔیٕن ِٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ِیٕب ا ٌَ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ُط

ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ٤ًَِزٕو أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ىٔي ٩ِ٣ٔ َحٓسٕ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َِ ٤َا ب٠ََ َٓ ُِٟحُسوَز ٓامَٔی بَِی٥ُِٜ٨َ  ِوا ا َٓ ا ٌَ َت

ِس َوَجَب  َ٘ َٓ 

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔



 

 

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ااحدثی ابمرہکوچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم :   ابب

 (وکیسن زیچ وفحمظ ےہ افر وکیسن ریغ وفحمظ )ےسج رچاےن رپ وچر اک اہھت ںیہن اکاٹ اجاتکس

     1189    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

بساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ایوب، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی  ٣ح٤وز ب٩ ُیَل٪،ً 

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔي اهَّللُأَِخبََر٧َا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َُیِ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَیُّوَب  ٤َْز  ٌِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٣َ َٗ  ٔٚ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٨ًَُِض٤َا أَ٪َّ ََلَ٪   

٠َیِ  ًَ َّي اهَّللُ  أ٣َََز ا٨َّٟٔييُّ َػل َٓ َتِحَحُسُظ  َٓ  ََ ٤ََِٟتا ٌٔیرُ ا ّة لَا٧َِ  َتِشَت ٍٔ یَٔسَصاا٣َِزأَّة ٣َِدزُو٣ٔیَّ ِل َ٘  طٔ َوَس٥ََّ٠ بٔ

ومحمد نب الیغؿ، دبعارلزاؼ، رمعم، اویب، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اکی وعرت ہلیبق وزخفؾ یک گووگں اک اسامؿ امگن رک ایل 

 رکیت یھت دعب ںیم فہ ااکنر رک دیتی روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس اک اہھت اکےنٹ اک مکح رفامای۔

 ومحمد نب الیغؿ، دبعارلزاؼ، رمعم، اویب، انعف، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 (ھت ںیہن اکاٹ اجاتکسوکیسن زیچ وفحمظ ےہ افر وکیسن ریغ وفحمظ )ےسج رچاےن رپ وچر اک اہ

     1190    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اض حسیث لا تزج٤ہ سابٙ ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

٩ًَِ ٧َا ٩ًَِ أَیُّوَب  ٤َْز  ٌِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٣َ َٗ  ٔٚ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٍٕ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٔ ا٢َ  ٓ َٗ ٨ًَُِض٤َا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔي اهَّللُ 

 َّ أ٣َََز َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٓ ِٟٔش٨َٔة َجاَراتَٔضا َوَتِحَحُسُظ  ًَلَي أَ ا  ًّ ٌٔیرُ ٣ََتا ْة َتِشَت ٍٔ لَا٧َِ  ا٣َِزأَْة ٣َِدزُو٣ٔیَّ ِل َ٘ ٥َ بٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ي اهَّللُ 

 یَٔسَصا

 ۔اس دحثی اک رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ

 اس دحثی اک رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ( اجاتکسوکیسن زیچ وفحمظ ےہ افر وکیسن ریغ وفحمظ )ےسج رچاےن رپ وچر اک اہھت ںیہن اکاٹ



 

 

     1191    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ًبساهَّلل، حش٩ ب٩ ح٤از، ٤ًزو ب٩ ہاط٥ ج٨يي، ابو٣اٟک، ًبیساهَّلل ب٩ ٤ًز، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

 َٗ ازٕ  َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ َح٤َّ ثَىٔي ا ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ أَِخبََر٧َا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ  َِٟح٨ِٔييُّ أَبُو ٣َأٟٕک  ٤ًَِزُو ب٩ُِ َصأط٥ٕ ا ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ

ُِٟحلٔيَّ ٨٠َّٟٔأض  ٌٔیرُ ا ٨ًَُِض٤َا أَ٪َّ ا٣َِزأَّة لَا٧َِ  َتِشَت ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔي اهَّللُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ َّ ب٩ِٔ ٤ًََُز  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ي ث٥َُّ ت٤ُِٔشُُٜط 

ِو٦ٔ ث٥َُّ  َ٘ ِٟ ًَلَي ا ٔلَي اهَّللٔ َوَرُسؤٟطٔ َوَتزُزَّ ٣َا َتأُِخُذ  ٤َِٟزِأَةُ إ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٟٔتَُتِب صَٔذظٔ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  اهَّللُ  َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ

َضا ٌِ َل ِٗ ا َٓ ُدِذ بَٔیٔسَصا  َٓ  ٥ُِٗ یَا بََٔل٢ُ 

 ،ند، رمعف نب اہمش یبنج، اوبامکل، دیبع اہلل نب رمع، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اکی وعرت گووگں  امثعؿ نب دبع اہلل، نسح نب

اہلل افر  ےس زویر اداھر اماگن رکیت یھت رھپ اؿ وک فاسپ ہن گواٹیت۔ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اس وک وتہب رکان ہاےیہ

ہک  و اس ےن گووگں ےس ایل ےہ فہ فاسپ رکے۔ رھپ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اوھٹ روسؽ ےس افر اس وک ہاےیہ 

 اے البؽ! افر اس وک ڑکپف افر اس اک اہھت اکٹ ڈاگو۔

 امثعؿ نب دبعاہلل، نسح نب  ،ند، رمعف نب اہمش یبنج، اوبامکل، دیبعاہلل نب رمع، انعف، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 (وکیسن زیچ وفحمظ ےہ افر وکیسن ریغ وفحمظ )ےسج رچاےن رپ وچر اک اہھت ںیہن اکاٹ اجاتکس

     1192    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ خ٠ی١، طٌیب ب٩ اسحٙ، ًبیساهَّلل، ٧آٍ :  راوی

ٍٕ أَ٪َّ ا٣َِزأَّة لَا٧َِ   ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ   َٙ ِیٔب ب٩ِٔ إِٔسَح ٌَ ٩ًَِ ُط َِٟد٠ٔی١ٔ  ُس ب٩ُِ ا ُِٟحلٔيَّ فٔي َز٣َأ٪ أَِخبََرنٔي ٣َُح٤َّ ٌٔیرُ ا َتِشَت

 ًَ َّي اهَّللُ  ًَ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ َِٜتُط  ِتطُ ث٥َُّ أ٣ََِش ٌَ َح٤َ َٓ ا  َٔک ح٠ُٔیًّ اَرِت ٩ِ٣ٔ ذَٟ ٌَ اِسَت َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

  ِ ٌَ ٔل ُ٘ َٓ أ٣َََز بَٔضا  َٓ  ١ِ ٌَ ِٔ ٥ِ٠َ َت َٓ ی ٣َا ٨ًَِٔسَصا ٣َٔزاّرا  زِّ َْ ٤َِٟزِأَةُ َوتُ ٔ ا ٥َ ٟٔتَُتِب صَٔذظ  َوَس٠َّ

لیلخ، بیعش نب ااحسؼ ، دیبع اہلل، انعف ےس رفاتی ےہ ہک اکی وعرت دفر وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم زویر اماگن رکیت دمحم نب 

یھت اس ےن زویر اماگن افر اس وک رھک دای۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہی وعرت وتہب رکے افر  و ھچک اس ےک 

تن ےہ( فہ گووگں وک ادا رکے۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یئک رمہبت ایس رطح ےس اراشد رفامای نکیل اس اپس )دفرسفں یک اام

 وعرت ےن ںیہن امان آرخ اکر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وعرت اک اہھت اکےنٹ اک مکح رفامای۔



 

 

 دمحم نب لیلخ، بیعش نب اقحس، دیبعاہلل، انعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 (وکیسن زیچ وفحمظ ےہ افر وکیسن ریغ وفحمظ )ےسج رچاےن رپ وچر اک اہھت ںیہن اکاٹ اجاتکس

     1193    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ٌسا٪ ب٩ ًیسي، حش٩ ب٩ اًین، ١ٌ٘٣، ابوزبیر، جابز :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب  ١ْٔ٘ ٌِ ث٨ََا ٣َ ا٢َ َحسَّ َٗ ًِیََن  َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ أَ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ َساَ٪ ب٩ِٔ ًٔیَسي  ٌِ ُس ب٩ُِ ٣َ ٕ أَ٪َّ ا٣َِزأَّة أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ي اٟزُّبَیِر

ا٢َ ا٨َّٟئ ٩ِ٣ٔ بَ  َ٘ َٓ اَذِت بٔأ٦ُِّ َس٤َ٠ََة  ٌَ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  تَٔي بَٔضا ا٨َّٟٔييُّ َػل
ُ أ َٓ   ِ َٗ ِو ىٔي ٣َِدزُو٦ٕ رَسَ َٟ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  يُّ َػل

ِ  یَُسَصا ٌَ ٔل ُ٘ َٓ ُ  یََسَصا  ٌِ َل َ٘ َٟ ٕس  َٓاك٤ََٔة ب٨َِٔ  ٣َُح٤َّ  لَا٧َِ  

 یسیع، نسح نب انیع، لقعم، اوبزریب، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک )ہلیبق( ینب وزخفؾ یک اکی وعرت ےن وچری رک یل۔ دمحم نب دعماؿ نب

رھپ فہ وعرت اؾ اوملنینم رضحت اؾ ہملس ےک اپس اج رک رفوپش وہیئگ ) ا ہک فہ ازا ےس  چ اجےئ( روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھب اک ا رکیت )ینعی دخااوخاہتس فہ یھب وچری اک اراکتب رکںیت( وت اؿ اک فملس ےن اراشد رفامای ارگ افہمط تنب دمحم

 یھب اہھت اکٹ ڈاال اج ا آرخ اکر اس وعرت اک اہھت اکٹ دای ایگ۔

 دمحم نب دعماؿ نب یسیع، نسح نب انیع، لقعم، اوبزریب، اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 (وکیسن زیچ وفحمظ ےہ افر وکیسن ریغ وفحمظ )ےسج رچاےن رپ وچر اک اہھت ںیہن اکاٹ اجاتکس

     1194    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤س ب٩ ٣ثىي، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، وہ اپ٨ے واٟس سے، ٗتازة، سٌیس ب٩ یزیس، سٌیس ب٩ ٣شیب٣ :  راوی

ٌٔی ٩ًَِ َس َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ثَىٔي أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ اذُ ب٩ُِ صَٔظا٦ٕ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ي 
٤َُِٟثىَّ ُس ب٩ُِ ا ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َس ٔس ب٩ِٔ َیزٔیَس 

٤َُِٟشیَّٔب أَ٪َّ  َّي اهَّللُا أ٣َََز بَٔضا ا٨َّٟٔييُّ َػل َٓ ََٓحَحَسِتَضا  ًَلَي َٟٔشأ٪ أ٧َُإض  ا  اَرِت ح٠ُٔیًّ ٌَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا٣َِزأَّة ٩ِ٣ٔ بَىٔي ٣َِدزُو٦ٕ اِسَت  

  ِ ٌَ ٔل ُ٘ َٓ 

 ونب وزخفؾ یک اکی وعرت دمحم نب ینثم، اعمذ نب اشہؾ، فہ اےنپ فادل ےس، اتقدة، دیعس نب زیدی، دیعس نب بیسم ےس رفاتی ےہ ہک ہلیبق



 

 

ےن ضعب آدویمں یک زابؿ )رعمتف( ےس زویر اماگن نکیل دعب ںیم زویر ےس ااکنر رک دای رھپ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس 

 وعرت اک اہھت اکےنٹ اک مکح رفامای انچہچن اس اک اہھت اکٹ دای ایگ۔

 فادل ےس، اتقدة، دیعس نب زیدی، دیعس نب بیسمدمحم نب ینثم، اعمذ نب اشہؾ، فہ اےنپ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 (اجاتکسوکیسن زیچ وفحمظ ےہ افر وکیسن ریغ وفحمظ )ےسج رچاےن رپ وچر اک اہھت ںیہن اکاٹ 

     1195    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اض حسیث لا ٣ـ٤و٪ ساب٘ہ حسیث ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ا٦ْ  ث٨ََا َص٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َٔس  ًَِبُس اٟؼَّ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا ًَأػ٥ٕ أَ٪َّ ٩ًَِ َزاُو  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َز ب٩ِٔ أَبٔي 

ثَُط ٧َِحَوظُ  ٤َُِٟشیَّٔب َحسَّ ٌٔیَس ب٩َِ ا  َس

 اس دحثی اک ومضمؿ اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔

 اس دحثی اک ومضمؿ اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رظن دحثی ابمرہک ںیم رافویں ےک االتخػ اک ایبؿزری 

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 زری رظن دحثی ابمرہک ںیم رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

     1196    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٠ہ( ب٨و ٣دزو٦اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، سٔیا٪ سے روای  ےہ ٛہ )ٗبی :  راوی

ا َوَتِححَ  ًّ ٌٔیرُ ٣ََتا ْة َتِشَت ا٢َ لَا٧َِ  ٣َِدزُو٣ٔیَّ َٗ َیاُ٪  ِٔ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ُس َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٔلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ِ  إ ٌَ ٔ ُسُظ ََفُٓ

َٓاك٤َٔ  ِو لَا٧َِ   َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َول٥َِّ٠ُ ٓٔیَضا  ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ َػل ا٢َ أَیُّوُب ب٩ُِ ٣ُوَسي  َٗ ُظ  َیاَ٪ ٩ِ٣َ َذََکَ ِٔ ُ  یََسَصا ٗٔی١َ ُٟٔش ٌِ َل َ٘ َٟ َة 

الَي ٌَ ًَائَٔظَة إِٔ٪ َطاَئ اهَّللُ َت  ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ  اٟزُّصِزٔیِّ 

ااکنر رک دای رکیت یھت۔ ہی ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ ےس رفاتی ےہ ہک )ہلیبق( ونب وزخفؾ یک اکی وعرت اسامؿ اماگن رکیت یھت رھپ اس اک 



 

 

ہلئسم دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم شیپ وہا افر اس ابرے ںیم وگتفگ وہیئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ 

 افہمط )یھب( وہںیت وت اؿ اک یھب اہھت اکٹ دای اج ا )ینعی اؿ یک یھب راعتی ہن وہیت(۔

 ؿ ےس رفاتی ےہ ہک )ہلیبق( ونب وزخفؾاقحس نب اربامیہ، ایفس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 زری رظن دحثی ابمرہک ںیم رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

     1197    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، ایوب ب٩ ٣وسي، زہزی، رعوة، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

 ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٩ًَِ أَیُّوَب ب٩ِٔ ٣ُوَسي  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس
ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َٗ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَائَٔظَة أَ٪َّ ا٣َِزأَّة رَسَ    ِ

 ًَ َّي اهَّللُ  ًَلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل اُٟوا ٩ِ٣َ َیِحتَرُٔئ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  تَٔي بَٔضا ا٨َّٟٔييُّ َػل
ُ أ ٥َ إ ٔاَّ أَِ٪ یَُٜوَ٪ أَُسا٣ََة َٓ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َٓ ٤َطُ 
َٓک٠ََّ ٤ُوا أَُسا٣ََة  ائٔی١َ حٔیَن لَا٧ُوا إَٔذا أََػاَب َٓک٠ََّ َِٜ  ب٨َُو إرِٔسَ ٤ََّا َص٠َ ٥َ یَا أَُسا٣َُة إ٧ٔ

َّ٠

 َٓ ِو لَا٧َِ   َٟ ٠َِیطٔ  ًَ ا٣ُوا  َٗ ٍُ أَ َِٟؤؿی ٠َِیطٔ َوإَٔذا أََػاَب ا ًَ ٥ِ ُش٘ٔی٤ُوا  َٟ وُظ َو ُٛ َِٟحسَّ َتَز ُٕ ٓٔیض٥ِٔ ا ی ٔ ُتَضااٟرشَّ ٌِ َل َ٘ َٟ ٕس   اك٤ََٔة ب٨َِٔ  ٣َُح٤َّ

 وصنمر، ایفسؿ، اویب نب ومیس، زرہی، رعفة، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک اکی وعرت ےن وچری یک اس وک روسؽ رکمی دمحم نب

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم ےل رک آےئ گووگں ےن رعض ای وکؿ اک ا ےہ ہک  و ہک اس یک افسرش رکے العفہ رضحت 

اہک۔ رضحت ااسہم ےن دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم رعض ای وت آپ  ااسہم ےک۔ آرخ اکر اوہنں ےن رضحت ااسہم ےس

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے ااسہم وقؾ ینب ارسالیئ ایس رطہقی ےس ابتہ وہیئ اؿ گووگں ںیم سج فتق وکیئ ابزعت )ینعی ڑبا 

۔ )اید روھک( ارگ افہمط دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ڑلیک یھب ہی اکؾ آدیم( دح اک اکؾ رک ا وت فہ گوگ اس وک وھچڑ دےتی افر دح ہن اگلےت

 رکںیت وت ںیم اس اک اہھت اکٹ ڈااتل۔

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، اویب نب ومیس، زرہی، رعفة، اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 زری رظن دحثی ابمرہک ںیم رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

     1198    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رزٚ اهَّلل ب٩ ٣وسي، سٔیا٪، ایوب ب٩ ٣وسي، زہزی، رعوة، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی



 

 

َٗ أَِخبََر٧َا رِٔز  ًَائَٔظَة   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٩ًَِ أَیُّوَب ب٩ِٔ ٣ُوَسي  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس
ا٢َ َحسَّ َٗ تَٔي ا٨َّٟٔييُّ ُٚ اهَّللٔ ب٩ُِ ٣ُوَسي 

ُ َِٟ  أ ا

َّ ٨ِ٣ٔطُ صََذ  ٨َّا ٧ُزٔیُس أَِ٪ یَِب٠ُ ُٛ اُٟوا ٣َا  َٗ طُ  ٌَ َل َ٘ َٓ  ٕٚ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔشارٔ َّي اهَّللُ  ُتَضاَػل ٌِ َل َ٘ َٟ َٓاك٤ََٔة  ِو لَا٧َِ   َٟ ا٢َ  َٗ  ا 

رزؼ اہلل نب ومیس، ایفسؿ، اویب نب ومیس، زرہی، رعفة، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےس مہ وک  اپس اکی وچر الای ایگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس اک اہھت وٹکا دای۔ گووگں ےن رعض ای آپ یلص

 ہی وتعق ںیہن یھت )ینعی ہک اعمہلم اہیں کت چنہپ اجےئ اگ(۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ افہمط یھب وہںیت وت ںیم اؿ اک

 یھب اہھت وٹکا داتی۔

 رزؼ اہلل نب ومیس، ایفسؿ، اویب نب ومیس، زرہی، رعفة، اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 زری رظن دحثی ابمرہک ںیم رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

     1199    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابٙ ٛے ٣لابٙ ےہتزج٤ہ س :  راوی

َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس یَّا ب٩ِٔ أَبٔي َزائَٔسَة  ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ َزََکٔ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕٚ و ٌٔیٔس ب٩ِٔ ٣َُِسُ ًَلٔيُّ ب٩ُِ َس ٩ًَِ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ب٩ِٔ ًَُیِی٨ََة 

ًَِضٔس َرُسو٢ٔ اهَّللٔ ًَلَي    ِ َٗ ًَائَٔظَة أَ٪َّ ا٣َِزأَّة رَسَ  ٩ًَِ َوَة  اُٟوا ٣َا ٧ُک٤ُِّ٠َطُ ٓٔیَضا ٣َا ٩ِ٣ٔ أََحٕس یُک٤ُِّ٠َطُ  رُعِ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َػل

 َٚ ائٔی١َ َص٠َُٜوا ب٤ِٔٔث١ٔ صََذا لَاَ٪ إَٔذا رَسَ ا٢َ یَا أَُسا٣َُة إٔ٪َّ بَىٔي إرِٔسَ َ٘ َٓ ٤َطُ 
َٓک٠ََّ  حٔبُّطُ أَُسا٣َُة 

ٔ إ ٔاَّ وُظ َوإ ُٛ ُٕ َتَز ی ٔ َٚ  ٓٔیض٥ِٔ اٟرشَّ ِ٪ رَسَ

ُتَضا ٌِ َل َ٘ َٟ ٕس  َٓاك٤ََٔة ب٨َِٔ  ٣َُح٤َّ َِٟو لَا٧َِ   ََّضا  وُظ َوإ٧ٔ ٌُ َل َٗ وُ٪   ٓٔیض٥ِٔ اٟسُّ

رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ نکیل اس ںیم ہی ااضہف ےہ ہک گووگں ےن رعض ای ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وکؿ وگتفگ رکے 

 الڈےل رضحت ااسہم ےک ابیق رفاتی افرپ یک رفاتی یسیج ےہ۔ اگ۔ العفہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

  االتخػ اک ایبؿزری رظن دحثی ابمرہک ںیم رافویں ےک

     1200    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٤ًزا٪ ب٩ بکار، برش ب٩ طٌیب، وہ اپ٨ے واٟس سے، زہزی، رعوة، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

 ًَ ا٢َ أَِخبََرنٔي أَبٔي  َٗ ِیٕب  ٌَ ث٨ََا برِٔشُ ب٩ُِ ُط َٗا٢َ َحسَّ إر 
َّ اَرِت أَِخبََر٧َا ٤ًَِٔزاُ٪ ب٩ُِ بَک ٌَ َِٟ  اِسَت ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ِ اٟزُّصِزٔیِّ 

ُتَٔي بَٔضا َر  أ َٓ ًَِتطُ َوأََخَذِت ث٨َ٤ََطُ  َبا َٓ ا  ُٖ ح٠ُٔیًّ َز ٌِ ُٓوَ٪ َوهَٔي  َا ُت َز ٌِ ِٟٔش٨َٔة أ٧َُإض ُش ًَلَي أَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا٣َِزأَْة  َّي اهَّللُ  ُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

َ٪ َوِجُط َرُسو٢ٔ آََشَعي أَص٠ُِضَ  َت٠َوَّ َٓ ٥َ ٓٔیَضا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٥َ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َٓک٠ََّ ٔلَي أَُسا٣ََة ب٩ِٔ َزیِٕس  ٠َِیطٔ ا إ ًَ َّي اهَّللُ  هَّللٔ َػل

٥َ أََت  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َُٟط َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ  َٗ ٥َ َوصَُو یُک٤ُِّ٠َطُ ث٥َُّ  رٔفِ لٔي َوَس٠َّ ِِ ا٢َ أَُسا٣َُة اِسَت َ٘ َٓ ٔ اهَّللٔ  ٔلَيَّ فٔي َحٓسٕ ٩ِ٣ٔ حُُسوز ٍُ إ َٔ ِظ

زَّ  ًَ ًَلَي اهَّللٔ  أَثِىَي  َٓ ًَٔظیََّتئٕٔذ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ا٦َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ٌِ  یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ ث٥َُّ  ا َب ا٢َ أ٣ََّ َٗ ُس َوَج١َّ ب٤َٔا صَُو أَص٠ُِطُ ث٥َُّ 

 ٔ ٓ ُٕ ٌٔی َـّ َٚ اٟ وُظ َوإَٔذا رَسَ
ُٛ ُٕ ٓٔیض٥ِٔ َتَز ی ٔ َٚ اٟرشَّ َُّض٥ِ لَا٧ُوا إَٔذا رَسَ ِب٥ُِٜ٠َ أ٧َ َٗ ٤ََّا َص٠ََک ا٨َّٟاُض  إ٧ٔ َّٟٔذی َٓ َِٟحسَّ َوا ٠َِیطٔ ا ًَ ا٣ُوا  َٗ یض٥ِٔ أَ

  ُ ٌِ َل َ٘ َٟ   ِ َٗ ٕس رَسَ َٓاك٤ََٔة ب٨َِٔ  ٣َُح٤َّ ِو أَ٪َّ  َٟ  ٔ ٕس بَٔیٔسظ ُِٔص ٣َُح٤َّ ٤َِٟزِأَةَ  َن ٍَ ت٠َِٔک ا َل َٗ  یََسَصا ث٥َُّ 

رمعاؿ نب اکبر، رشب نب بیعش، فہ اےنپ فادل ےس، زرہی، رعفة، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک اکی وعرت ےن ضعب گووگں ےک 

فتخ رک ڈاال افر ذرہعی ہک نج وک گوگ ںیہن اچہپےتن ےھت نکیل اس وعرت وک ںیہن اچہپےتن ےھت زویر اماگن رھپ اس وعرت ےن فہ زویر رف

اس یک تمیق ےل یل )ینعی اےنپ اپس رھک یل( آرخ اکر فہ وعرت دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض یک یئگ اس ےک رہتش 

دارفں ےن رضحت ااسہم نب زدی ےس افسرش رکاان ہایہ رضحت ااسہم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ای آپ 

فآہل فملس ےک رہچہ ابمرک اک رگن دبتلی وہایگ )ینعی اس وعرت یک رحتک نس رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک تخس یلص اہلل ہیلع 

ہصغ آایگ( افر رضحت ااسہم وگتفگ رک رےہ ےھت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے ااسہم ای مت افسرش رکےت وہ؟ اکی 

 )ینعی مت دحفد دخافدنی ںیم دلخ دےتی وہ(۔ ہی ابت نس رک رضحت ااسہم ےن رعض ای دح ےک ہلسلس ںیم دحفد دخافدن ںیم ےس

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے فاےطس اافغتسر رفامںیئ۔ رھپ ایس اشؾ وک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ افر 

افر تمعن افر دخافدن دقفس یک رعتفی ےک دعب ولعمؾ وہ ہک مت ےس دخافدن دقفس یک رعتفی رفامیئ اس یک یسیج اشؿ ےہ رھپ رفامای دمح 

ےلہپ گوگ ابتہ وہ ےئگ اس فہج ےس ہک سج فتق اؿ گووگں ںیم وکیئ ابزعت صخش وچری اک اراکتب رک ا وت اس وک وھچڑ دای رکےت افر 

 ںیم دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک سج فتق رغبی صخش وچری رک ا وت اس رپ دح اقمئ رک دی اجیت۔ اس ذات یک مسق ہک سج ےک ہضبق

اس  اجؿ ےہ ارگ افہمط )درتخ دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( وچری رکںیت وت ںیم اؿ اک اہھت وٹکا داتی رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 وعرت اک اہھت اکےنٹ اک مکح رفامای۔

 ی، رعفة، اعہشئ دصہقیرمعاؿ نب اکبر، رشب نب بیعش، فہ اےنپ فادل ےس، زرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 زری رظن دحثی ابمرہک ںیم رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

     1201    سیثح                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، اب٩ طہاب، رعوة، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

ُض٥ِ  ِشّظا أََص٤َّ ًَائَٔظَة أَ٪َّ ُِقَ  ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ِیُث 
ث٨ََا ا٠َّٟ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ِ   أَِخبََر٧َا  َٗ ًٔي رَسَ

َّٟ ٤َِِٟدزُو٣ٔیَّةٔ ا َطأُِ٪ ا

اُٟوا ٩ِ٣َ یُک٥ُِّ٠َ  َ٘  أَُسا٣َُة ب٩ُِ َزیِٕس حٔبُّ  َٓ
٠ًََِیطٔ إ ٔاَّ اُٟوا َو٩ِ٣َ َیِحتَرُٔئ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ   َرُسو٢ٔ اهَّللٔ ٓٔیَضا َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ َٓک٤ََّ٠َطُ أَُسا٣َُة  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ا٦َ  َػل َٗ ٔ اهَّللٔ ث٥َُّ  ٍُ فٔي َحٓسٕ ٩ِ٣ٔ حُُسوز َٔ أََتِظ

وُظ َوإَٔذا رَسَ 
ُٛ ُٕ َتَز ی ٔ َٚ ٓٔیض٥ِٔ اٟرشَّ َُّض٥ِ لَا٧ُوا إَٔذا رَسَ ِب٥ُِٜ٠َ أ٧َ َٗ  

َّٟٔذی٩َ ٤ََّا َص٠ََک ا ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ َدَلَب  ٠َِیطٔ َٓ ًَ َٗا٣ُوا  ُٕ أَ ی ٌٔ َـّ َٚ ٓٔیض٥ِٔ اٟ

ِو أَ٪َّ  َٟ َِٟحسَّ َوای٥ُِ اهَّللٔ  ُ  یََسَصا ا ٌِ َل َ٘ َٟ   ِ َٗ ٕس رَسَ  َٓاك٤ََٔة ب٨َِٔ  ٣َُح٤َّ

ہبیتق، ثیل، انب اہشب، رعفة، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک ہلیبق رقشی ےک گووگں وک ہلیبق وزخفؾ یک وعرت یک رحتک ےس رجن 

گووگں ےن اہک ہک اس ہلئسم ںیم  وہا )ینعی اؿ وک دصہم افر اوسفس اس فہج ےس وہا ہک فہ وعرت اؿ گووگں یک ربادری یک یھت( اؿ

وکؿ صخش روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض رکے؟ گووگں ےن )آسپ ںیم( اہک ہک وکؿ صخش اس ابت یک تمہ رک اتکس 

 ےہ اموسا ااسہم ہک  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک )ےب دح( الڈےل ںیہ آرخ کت۔

  دصہقیہبیتق، ثیل، انب اہشب، رعفة، اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 زری رظن دحثی ابمرہک ںیم رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

     1202    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اض حسیث َشیٕ لا تزج٤ہ ساب٘ہ حسیث ٛے ٣لابٙ ےہ :  راوی

٩ًَِ ٣َُح٤َّ   ٕٙ اُر ب٩ُِ ُرَزیِ َّ٤ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ أب  َِٟحوَّ ث٨ََا أَبُو ا ا٢َ َحسَّ َٗ  َٙ َِٟیلَي أَِخبََر٧َا أَبُو بََِکٔ ب٩ُِ إِٔسَح ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔي  ًَ ٔس ب٩ِٔ 

ٌٔی١َ ب٩ِٔ أ٣َُیَّ  یِٕع ٩ِ٣ٔ بَىٔي ٣َِدزُو٦ٕ ٩ًَِ إِٔس٤َ َِٗ  ا٣َِزأَْة ٩ِ٣ٔ ُِقَ َِٟ  رَسَ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٔس ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َة 

 َٓ اُٟوا أَُسا٣َُة ب٩ُِ َزیِٕس  َٗ اُٟوا ٩ِ٣َ یُک٤ُِّ٠َُط ٓٔیَضا  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  تَٔي بَٔضا ا٨َّٟٔييُّ َػل
ُ أ ا٢َ إٔ٪َّ بَىٔي  أََتاظُ َٓ َٗ زَبََزُظ َو َٓ ٤َُط  َٓک٠ََّ

 ٔ ٔسي بَٔیٔسظ ِٔ َّٟٔذی َن وُظ َوا ٌُ َل َٗ  ٍُ َِٟؤؿی َٚ ا وُظ َوإَٔذا رَسَ
ُٛ ُٕ َتَز ی ٔ َٚ ٓٔیض٥ِٔ اٟرشَّ ائٔی١َ لَا٧ُوا إَٔذا رَسَ ٕس  إرِٔسَ َٓاك٤ََٔة ب٨َِٔ  ٣َُح٤َّ ِو أَ٪َّ  َٟ



 

 

ُتَضا ٌِ َل َ٘ َٟ   ِ َٗ  رَسَ

ہقب دحثی ےک اطمقب ےہ اہتبل اس دحثی رشفی ںیم ہی ےہ ہک سج فتق رضحت ااسہم ےن آپ اس دحثی رشفی اک رتہمج اس

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اہک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک ڑھجک دای۔

 اس دحثی رشفی اک رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 زری رظن دحثی ابمرہک ںیم رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

     1203    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حسیث ٛے ٣لابٙ ےہ۔ تزج٤ہ ساب٘ہ :  راوی

َٙ ب٩ِٔ َرأطٕس أَِخبََرنٔي ٣ُ  ٩ًَِ إِٔسَح ث٨ََا أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِیََن  ُس ب٩ُِ ٣ُوَسي ب٩ِٔ أَ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َجَب٠ََة  ٩ًَِ َح٤َّ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ 

اُٟوا ٩ِ٣َ  َ٘ َٓ   ِ َٗ ًٔي رَسَ
َّٟ ٔة ا ٤َِِٟدزُو٣ٔیَّ ُض٥ِ َطأُِ٪ ا ِشّظا أََص٤َّ ًَائَٔظَة أَ٪َّ ُِقَ  ٩ًَِ َوَة  ٠َِیطٔ إ ٔاَّ  رُعِ ًَ اُٟوا ٩ِ٣َ یَِحتَرُٔئ  َٗ یُک٥ُِّ٠َ ٓٔیَضا 

ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػ  َ٘ َٓ َٓک٤ََّ٠َُط أَُسا٣َُة  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ٤ََّا َص٠ََک أَُسا٣َُة ب٩ُِ َزیِٕس حٔبُّ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٥َ إ٧ٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ل

ِب٥ُِٜٔ٠  َٗ َّٟٔذی٩َ ٩ِ٣َ  َِٟحسَّ َوا ا ٠َِیطٔ ا ًَ ا٣ُوا  َٗ ُٕ أَ ی ٌٔ َـّ َٚ ٓٔیض٥ِٔ اٟ وُظ َوإَٔذا رَسَ
ُٛ ُٕ َتَز ی ٔ َٚ ٓٔیض٥ِٔ اٟرشَّ َُّض٥ِ لَا٧ُوا إٔذَا رَسَ ِو أ٧َ َٟ ی٥ُِ اهَّللٔ 

ُ  یََسصَا ٌِ َل َ٘ َٟ ٕس  َٓاك٤َُٔة ب٨ُِٔ  ٣َُح٤َّ   ِ َٗ  رَسَ

 رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔

  اطمقب ےہ۔رتہمج اسہقب دحثی ےک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 زری رظن دحثی ابمرہک ںیم رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

     1204    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حارث ب٩ ٣شٜین، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، رعوة ب٩ زبیر، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ طٔ  ا٢َ أَِخبََرنٔي یُو٧ُُص  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ َوصِٕب   ٍُ ٠َِیطٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔیٕن ِٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ا٢َ ا َٗ ٔ َوَة ب٩َِ اٟزُّبَیِر َضإب أَ٪َّ رُعِ

 ًَ ُ أَِخبََرُظ  أ َٓ ِتٔح  َٔ ِٟ َُزَِوةٔ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔي  َّي اهَّللُ  ًَِضسٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ِ  فٔي  َٗ ًَائَٔظَة أَ٪َّ ا٣َِزأَّة رَسَ َّي اهَّللُ ٩ِ  تَٔي بَٔضا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل



 

 

 ٪َ ٤َطُ َت٠َوَّ ا ل٠ََّ َّ٤٠َ َٓ َٓک٤ََّ٠َُط ٓٔیَضا أَُسا٣َُة ب٩ُِ َزیِٕس  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي  ًَ ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َوِجطُ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل

رٔفِ لٔي یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  ِِ َُٟط أَُسا٣َُة اِسَت ا٢َ  َ٘ َٓ ٍُ فٔي َحٓسٕ ٩ِ٣ٔ حُُسوزٔ اهَّللٔ  َٔ ٥َ أََتِظ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ا٦َ َرُسو٢ُ اهَّللُ  َٗ ٔشيُّ  ٌَ ِٟ ا لَاَ٪ ا َّ٤٠َ َٓ   

ُس  ٌِ ا َب ا٢َ أ٣ََّ َٗ ًَزَّ َوَج١َّ ب٤َٔا صَُو أَص٠ُِطُ ث٥َُّ  ًَلَي اهَّللٔ  َٓأَثِىَي   ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َُّض٥ِ لَا٧ُوا إَٔذا  اهَّللٔ َػل ِب٥ُِٜ٠َ أ٧َ َٗ ٤ََّا َص٠ََک ا٨َّٟاُض  إ٧ٔ

 ُٕ ی ٌٔ َـّ َٚ ٓٔیض٥ِٔ اٟ وُظ َوإَٔذا رَسَ
ُٛ ُٕ َتَز ی ٔ َٚ ٓٔیض٥ِٔ اٟرشَّ َٓاك٤ََٔة ب٨َِٔ   رَسَ ِو أَ٪َّ  َٟ ِٔٔسي بَٔیٔسظٔ  َّٟٔذی َن ا٢َ َوا َٗ َِٟحسَّ ث٥َُّ  ٠َِیطٔ ا ًَ ا٣ُوا  َٗ أَ

ُ  یََسَصا ٌِ َل َٗ   ِ َٗ ٕس رَسَ  ٣َُح٤َّ

احرث نب نیکسم، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رعفة نب زریب، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک اکی وعرت ےن دفر وبنی یلص اہلل 

 ںیم وچری یک سج فتق ہکم رکمہم حتف وہا وت اس وعرت وک احصہب رکاؾ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےل رک ہیلع فآہل فملس

احرض وہےئ۔ رضحت ااسہم ےن اس وعرت ےک قلعتم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وگتفگ یک۔ سج فتق ااسہم ےن وگتفگ رفامیئ 

آہل فملس ےک رہچہ ابمرک اک رگن دبتلی وہایگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت وت )ہصغ یک فہج ےس( آپ یلص اہلل ہیلع ف

دحفد دخافدنی ںیم ےس اکی دح ےک ابرے ںیم افسرش رکےت وہ؟ اس رپ رضحت ااسہم ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! آپ یلص اہلل 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہ ےئگ افر ابری اعتیل یک  ہیلع فآہل فملس ریمے فاےطس داع رفامںیئ سج فتق اشؾ وہیئگ وت روسؽ

اشایؿ اشؿ دمح ف انث ایبؿ یک رھپ رفامای  و گوگ مت ےس ےلہپ ےھت فہ ای رکےت ےھت ہک سج فتق اؿ ںیم ےس وکیئ ڑبا آدیم وچری رک ا وت 

ارگ افہمط دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک یٹیب وچری  اس وک وت ازا ہن دےتی رھپ رفامای اس ذات یک مسق سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ

 رکے وت ںیم اس اک اہھت وٹکا دفں۔

 احرث نب نیکسم، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رعفة نب زریب، اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 زری رظن دحثی ابمرہک ںیم رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

     1205    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس، ًبساهَّلل، یو٧ص، زہزی، رعوة ب٩ زبیر :  راوی

 ًَ ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ًَِضٔس َرُسو٢ٔ أَِخبََر٧َا ُسَویِْس  ِ  فٔي  َٗ ٔ أَ٪َّ ا٣َِزأَّة رَسَ َوةُ ب٩ُِ اٟزُّبَیِر ا٢َ أَِخبََرنٔي رُعِ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٩ِ یُو٧َُص 

ٔلَي أَُسا٣ََة ب٩ِٔ َزیِٕس َشِش  ِو٣َُضا إ َٗ  ََ ٔ ز َٔ َٓ ِتٔح ٣ُزَِس١ْ  َٔ ِٟ َُزَِوةٔ ا ٥َ فٔي  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  و٧َطُ اهَّللٔ َػل ٌُ ٔٔ ا ل٤ََّ٠َطُ  َتِظ َّ٤٠َ َٓ َوةُ  ا٢َ رُعِ َٗ

ا٢َ أَتُک٤ُِّ٠َىٔي فٔي َحٓسٕ ٩ِ٣ٔ حُُس  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َ٪ َوِجُط َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل رٔفِ لٔي أَُسا٣َُة ٓٔیَضا َت٠َوَّ ِِ ا٢َ أَُسا٣َُة اِسَت َٗ وزٔ اهَّللٔ 



 

 

ا٦َ  َٗ ٔشيُّ  ٌَ ِٟ ا لَاَ٪ ا َّ٤٠َ َٓ ٌِ  یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  ا َب ا٢َ أ٣ََّ َٗ ًَلَي اهَّللٔ ب٤َٔا صَُو أَص٠ُِطُ ث٥َُّ  أَثِىَي  َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َخٔلیّبا  َّي اهَّللُ  ُس َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

َـّ  َٚ ٓٔیض٥ِٔ اٟ وُظ َوإَٔذا رَسَ
ُٛ ُٕ َتَز ی ٔ َٚ ٓٔیض٥ِٔ اٟرشَّ َُّض٥ِ لَا٧ُوا إَٔذا رَسَ ِب٥ُِٜ٠َ أ٧َ َٗ ٤ََّا َص٠ََک ا٨َّٟاُض  إ٧ٔ َّٟٔذی َٓ َِٟحسَّ َوا ٠َِیطٔ ا ًَ ا٣ُوا  َٗ ُٕ أَ ی ٌٔ

 َّ ُ  یََسَصا ث٥َُّ أ٣َََز َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٌِ َل َ٘ َٟ   ِ َٗ ٕس رَسَ َٓاك٤ََٔة ب٨َِٔ  ٣َُح٤َّ ِو أَ٪َّ  َٟ ٕس بَٔیٔسظٔ  ُِٔص ٣َُح٤َّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔیٔس ت٠َِٔک َن ًَ ي اهَّللُ 

ََٓحُش٨َِ  َتِوبَُتضَ    ِ ٌَ ٔل ُ٘ َٓ  ٔ ٤َِٟزِأَة ٔلَي ا ٍُ َحاَجَتَضا إ َٓ أَِر َٓ َس َذَٟٔک  ٌِ ٨ًََِضا َولَا٧َِ  َتأِتٔیىٔي َب ًَائَٔظُة َرضَٔي اهَّللُ    َِٟ ا َٗ َس َذَٟٔک  ٌِ ا َب

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل

ےن وچری یک دفر وبنی یلص اہلل ہیلع  وسدی، دبع اہلل، ویسن، زرہی، رعفة نب زریب ےس رفاتی ےہ ہک بج ہکم رکمہم حتف وہا اکی وعرت

 )

 

ں

ئق علی

 

می

فآہل فملس ںیم )زغفہ حتف وہان دحثی ںیم رفامای ایگ ےہ نکیل اس ہگج زغفہ ےس رماد حتف ہکم ےہ( اس وعرت ےک گوگ )ینعی 

آپ  رضحت ااسہم نب زدی ےک اپس افسرش رکاےن ےک ےیل آےئ آرخ کت ایس رطح ےہ نکیل اس رفاتی ںیم ہی ااضہف ےہ ہک رھپ

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح رفامای اس وعرت ےک اہھت اکےنٹ اک انچہچن اس اک اہھت اکٹ دای ایگ افر اس ےن وخب وتہب یک۔ رضحت 

اعہشئ دصہقی ےن رفامای فہ وعرت ریمے اپس آیت یھت افر ںیم اس ےک اکؾ وک )رفامشئ وک( روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس کت اچنہپ 

 یھت۔ دای رکیت

 وسدی، دبعاہلل، ویسن، زرہی، رعفة نب زریب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دحفد اقمئ رکےن یک رتبیغ

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 دحفد اقمئ رکےن یک رتبیغ

     1206    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس ب٩ نص، ًبساهَّلل، ًیسٰي ب٩ یزیس، جزیز ب٩ یزیس، ابوزًة ب٩ ٤ًزو ب٩ جزیز، ابوہزیزہ :  راوی

ثَىٔي َجزٔیزُ بِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ ًٔیَسي ب٩ِٔ َیزٔیَس  ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ٤ِزٔو ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنِصٕ  ًَ َة ب٩َِ  ًَ ٍَ أَبَا ُزِر َُّط َس٤ٔ ٩ُ َیزٔیَس أ٧َ

 َ٤ ٌِ ٥َ َحسٌّ شُ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة َش َُّط َس٤ٔ ُث أ٧َ ٕ یَُحسِّ ١ُ فٔي اِْلَِرٔق َخیِْر ْٔلَص١ِٔ اِْلَِرٔق ٩ِ٣ٔ َجزٔیز

 ٔ وا ثَََلث  یَن َػَباّحاأَِ٪ ی٤ُِرَطُ

 نب رمعف نب رجری، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 

وسدی نب رصن، دبع اہلل، ٰیسیع نب زیدی، رجری نب زیدی، اوبزعة



 

 

 فآہل فملس ےن اراشد رفامای اکی دح اک اجری وہان زنیم فاگوں ےک ےیل رتہب ےہ سیت رفز کت ابرش وہےن ےس۔

 نب رمعف نب رجری، اوبرہریہوسدی نب رصن،  :  رافی

 

 دبعاہلل، ٰیسیع نب زیدی، رجری نب زیدی، اوبزعة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 دحفد اقمئ رکےن یک رتبیغ

     1207    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ زرارة، اس٤اًی١، یو٧ص ب٩ ًبیس جزیز ب٩ یزیس، ابوزرًة، ابوہزیزہ :  راوی

 ٔ ٔ ب٩ِٔ َیز ٩ًَِ َجزٔیز ث٨ََا یُو٧ُُص ب٩ُِ ًُبَِیٕس  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١ُ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا إِٔس٤َ َٗ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ُزَراَرَة  ٔ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ أَب ا٢َ أَبُو یَس  َٗ ا٢َ  َٗ َة  ًَ ي ُزِر

ِی٠َّة  َٟ ٌٔیَن  ا٣َُة َحٓسٕ بٔأَِرٕق َخیِْر ْٔلَص٠َِٔضا ٩ِ٣ٔ ٣َرَطٔ أَِرَب َٗ ٔ  صَُزیَِزَة إ

، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن لقن رفامای دح اقمئ رکان اکی 

 

رمعف نب زرارة، اامسلیع، ویسن نب دیبع رجری نب زیدی، اوبزرعة

  کل فاگوں ےک فاےطس ہاسیل رات کت ابرش وہےن ےس۔  کل ںیم رتہب ےہ اس

، اوبرہریہ :  رافی

 

 رمعف نب زرارة، اامسلیع، ویسن نب دیبع رجری نب زیدی، اوبزرعة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سک دقر امتیل ںیم اہھت اکاٹ اجےئ اگ

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 سک دقر امتیل ںیم اہھت اکاٹ اجےئ اگ

     1208    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٟح٤یس ب٩ ٣ح٤س، ٣د٠س، ح٨و٠ة، ٧آٍ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ا٢َ َحسَّ  َٗ ٕس  َِٟح٤ٔیٔس ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَِبُس ا ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ أَِخبََر٧َا    ُ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ا  ٌّ ٔ ُ  ٧َآ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا َح٨َِو٠َُة  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ٣َِد٠َْس 

ا٢َ  َٗ َذا  َٛ ٥َ فٔي ٣َٔح٩ٕٓ ٗٔی٤َُتطُ َخ٤َِشُة َزَراص٥َٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٍَ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َل َٗ و٢ُ  ُ٘  َش

ل 

ظ

ط

 

، انعف، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی ڈاھؽ یک سج یک دبعادیمحل نب دمحم، دلخم، ذی

 

ة

 امتیل اپچن درمہ یھت اس یک وچری رکےن فاےل اک اہھت اکاٹ۔

، انعف، دبعاہلل نب رمع :  رافی

 

لة

ظ

ط

 

 دبعادیمحل نب دمحم، دلخم، ذی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 سک دقر امتیل ںیم اہھت اکاٹ اجےئ اگ

     1209    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یو٧ص ب٩ ًبسا اًلي اب٩ وہب، ح٨و٠ة، ٧آٍ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ثَُض٥ِ أَ أَِخ  ا َحسَّ ٌّ ٔ ث٨ََا َح٨َِو٠َُة أَ٪َّ ٧َآ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ًَِبٔس اِْلَ ٍَ بََر٧َا یُو٧ُُص ب٩ُِ  َل َٗ ا٢َ  َٗ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز  ًَ  َّ٪

٥َ فٔي ٣َٔح٩ٕٓ ث٨٤ََُُط ثَََلثَُة َزَر  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َواُب َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َصَذا اٟؼَّ ا٢َ أَبُو  َٗ  اص٥َٔ 

، انعف، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہھت اکاٹ اکی 

 

لة

ظ

ط

 

ویسن نب دبعاالیلع انب فبہ، ذی

 (رفاتی درتس ےہ ڈاھؽ یک وچری یک فہج ےس ہک سج یک تمیق نیت درمہ یھت )رضحت اامؾ اسنیئ ےن رفامای ہک ہی

، انعف، دبعاہلل نب رمع :  رافی

 

لة

ظ

ط

 

 ویسن نب دبعاالیلع انب فبہ، ذی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 سک دقر امتیل ںیم اہھت اکاٹ اجےئ اگ

     1210    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ ٣اٟک، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

 َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ُٗتَِیَبُة  ٍَ فٔي ٣َٔح٩ٕٓ ث٨٤ََُطُ ثَََلثَةُ أَِخبََر٧َا   َزَراص٥َٔ  َل

ہبیتق نب امکل، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہھت اکاٹ اکی ڈاھؽ یک وچری ںیم  و ہک نیت 

 درمہ یک امتیل یک یھت۔

 ہبیتق نب امکل، انعف، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 سک دقر امتیل ںیم اہھت اکاٹ اجےئ اگ

     1211    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یوسٕ ب٩ سٌیس، ححاد، اب٩ جزیخ، اس٤اًی١ ب٩ ا٣یة، ٧آٍ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز :  راوی



 

 

ٔ أَِخبَرَ  َة أَ٪َّ ٧َآ ٌٔی١ُ ب٩ُِ أ٣َُیَّ ثَىٔي إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ث٨ََا َححَّاْد  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٕ ب٩ُِ َس ِبَس اهَّللٔ ٧َا یُوُس ًَ ثَُط أَ٪َّ  ا َحسَّ ٌّ

ٕٚ رَسَ  ٍَ یََس َسارٔ َل َٗ  ٥َ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ثَطُ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٔة ا٨َِّٟشأئ ث٨٤ََُطُ ثَََلثَُة َزَراص٥َٔ ب٩َِ ٤ًََُز َحسَّ َّٔ  َٚ تُزِّسا ٩ِ٣ٔ ُػ

، انعف، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 

ویفس نب دیعس، اجحج، انب رججی، اامسلیع نب امتئة

 ااسنلء انیم دجسم

 

 وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زندکی ہگج ےس( افر اکی وچر اک اہھت اکاٹ ہک سج ےن ہک ڈاھؽ وچری یک یھت )صفة

 اس یک امتیل نیت درمہ یھت۔

، انعف، دبعاہلل نب رمع :  رافی

 

 ویفس نب دیعس، اجحج، انب رججی، اامسلیع نب امتئة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہکوچر اک :   ابب

 سک دقر امتیل ںیم اہھت اکاٹ اجےئ اگ

     1212    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ سابٙ ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

 ًَ ِی٥ٕ  ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١َ ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  ُس ب٩ُِ إِٔس٤َ ِبُس اهَّللٔ أَِخبََرنٔي ٣َُح٤َّ ًَ َة َو ٌٔی١ُ ب٩ُِ أ٣َُیَّ ٩ًَِ أَیُّوَب َوإِٔس٤َ َیاَ٪  ِٔ ٩ِ ُس

 ٔ ٍَ فٔي ٣َٔح٩ٕٓ ٗ َل َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ َبَة  ِ٘  ی٤َُتطُ ثَََلثَُة َزَراص٥َٔ َو٣ُوَسي ب٩ُِ ًُ

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 سک دقر امتیل ںیم اہھت اکاٹ اجےئ اگ

     1213    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساهَّلل ب٩ ػباح، ابوًلي ح٨في، ہظا٦، ٗتازة، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

َتازَ  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟح٨َفٔيُّ  ًَلٓٔيٕ ا ث٨ََا أَبُو 
ا٢َ َحسَّ َٗ بَّأح  ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ اٟؼَّ ًَ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َرُسو٢َ أَِخبََر٧َا  َة 

َّي اهَّللُ  ْ اهَّللٔ َػل ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ صََذا َخَلأ ا٢َ أَبُو  َٗ ٍَ فٔي ٣َٔح٩ٕٓ  َل َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ   

دبع اہلل نب ابصح، اوبیلع یفنح، اشہؾ، اتقدة، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی ڈاھؽ ںیم 



 

 

 ےہ۔اہھت اکاٹ رضحت اامؾ اسنیئ ےن رفامای ہی رفاتی طلغ 

 دبعاہلل نب ابصح، اوبیلع یفنح، اشہؾ، اتقدة، اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 سک دقر امتیل ںیم اہھت اکاٹ اجےئ اگ

     1214    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ نص، ًبساهَّلل ب٩ وٟیس، سٔیا٪، طٌبہ، ٗتازة، ا٧ص :  راوی

 ٩ًَِ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟؤٟیٔس  ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ َنِصٕ  َتاَزَة  َٗ ٍَ أَبُو    َل َٗ ا٢َ  َٗ

َواُب  ٨ُِط فٔي ٣َٔح٩ٕٓ ٗٔی٤َُتطُ َخ٤َِشُة َزَراص٥َٔ صََذا اٟؼَّ ًَ  بََِکٕ َرضَٔي اهَّللُ 

ادمح نب رصن، دبعاہلل نب ف دی، ایفسؿ، ہبعش، اتقدة، اسن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبرکب دصقی ےن اکی ڈاھؽ ہک سج یک امتیل 

 اٹ ےہاپچن درمہ یھت اس یک وچری ںیم اہھت اک

 ادمح نب رصن، دبعاہلل نب ف دی، ایفسؿ، ہبعش، اتقدة، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 سک دقر امتیل ںیم اہھت اکاٹ اجےئ اگ

     1215    حسیث                               ٦ج٠س سو  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ابوزاؤز، طٌبہ، ٗتازة سے روای  ےہ ٛہ ٣یں ےن حرضت ا٧ص :  راوی

 ُ٘ ُ  أََنّشا َش ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔي َزاُوَز  ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا ًَلَي و٢ُ رَسَ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٚ َرُج١ْ ٣َٔح٨ًّا 

 ٍَ ٔل ُ٘ َٓ و٦َِّ َخ٤َِشَة َزَراص٥َٔ  ُ٘ َٓ ِضٔس أَبٔي بََِکٕ  ًَ 

دمحم نب ینثم، اوبداؤد، ہبعش، اتقدة ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اسن ےس ہک  فہ رفامےت ےھت ہک رضحت اوبرکب دصقی ےک دفر ںیم 

 یئگ افر رھپ اہھت اکاٹ ایگ )وچر اک(۔ اکی صخش ےن ڈاھؽ یک وچری یک اس یک امتیل اپچن درمہ اگلیئ

 دمحم نب ینثم، اوبداؤد، ہبعش، اتقدة ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 زرہی رپ رافویں ےک االتخػ ےس قلعتم

 ےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہکوچر اک اہھت اک :   ابب

 زرہی رپ رافویں ےک االتخػ ےس قلعتم

     1216    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، جٌرف ب٩ س٠امی٪، حٔؽ ب٩ حشا٪، زہزی، رعوة، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

 ٪َ رَفُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٌِ ث٨ََا َج ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٍَ  أَِخبََر٧َا  َل َٗ ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔي اهَّللُ   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  اَ٪  ِٔٔؽ ب٩ِٔ َحشَّ ٩ًَِ َح

ٍٔ زٔی٨َارٕ  ٥َ فٔي ُربِ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

می یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہبیتق، رفعج نب امیلسؿ، صفح نب اسحؿ، زرہی، رعفة، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رک

 وچاھتیئ دانیر ںیم اہھت اکاٹ ےہ۔

 ہبیتق، رفعج نب امیلسؿ، صفح نب اسحؿ، زرہی، رعفة، اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احدثی ابمرہکوچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ا :   ابب

 زرہی رپ رافویں ےک االتخػ ےس قلعتم

     1217    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ سٌیس، خاٟس ب٩ بزار، ٗاس٥ ب٩ ٣برور، یو٧ص، اب٩ طہاب، رعوة، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

ثَىٔي َخأُٟس بِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَِخبََرنٔي أ٧ََِبأ٧ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ َس ٩ًَِ یُو٧َُص  أس٥ُ ب٩ُِ ٣َبِرُوٕر  َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ُ ٧ٔزَإر 

َِٟیُس إ ٔاَّ فٔي ث٩ٔ٤ََ  ٍُ ا َل ِ٘ ا٢َ  َا ُت َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ًَائَٔظَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل  ٩ًَِ َوةُ  ٤َِٟٔح٩ِّ ث٠ُُٔث زٔی٨َإر أَِو رُعِ ٕٔ زٔی٨َارٕ ا نِٔؼ

 ََٓؼأًّسا

اہرفؿ نب دیعس، اخدل نب زبار، اقمس نب ربمفر، ویسن، انب اہشب، رعفة، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 ںیم۔ فآہل فملس ےن اراشد رفامای وچر اک اہھت ہن اکاٹ اجےئ نکیل ڈاھؽ یک تمیق ںیم ینعی اہتیئ دانیر ای آداھ دانیر ای زایدہ

 اہرفؿ نب دیعس، اخدل نب زبار، اقمس نب ربمفر، ویسن، انب اہشب، رعفة، اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

  قلعتمزرہی رپ رافویں ےک االتخػ ےس

     1218    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، حبا٪ ب٩ ٣وسي، ًبساهَّلل، یو٧ص، زہزی، ٤ًزة، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

 ٩ًَِ ِبُس اهَّللٔ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا حٔبَّاُ٪ ب٩ُِ ٣ُوَسي  َٗ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ  ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٤َِزةُ  ًَ   َِٟ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  یُو٧َُص 

 ٔ ٍٔ ز ٚٔ فٔي ُربِ ارٔ ٍُ یَُس اٟشَّ َل ِ٘ ٥َ ُت ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٨ًََِضا   ی٨َارٕ ًَائَٔظَة َرضَٔي اهَّللُ 

ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دمحم نب احمت، ةحؿ نب ومیس، دبع اہلل، ویسن، زرہی، رمعة، اعہشئ دصہقی 

 رفامای وچر اک اہھت وچاھتیئ دانیر ںیم اکاٹ اجےئ۔

 دمحم نب احمت، ةحؿ نب ومیس، دبعاہلل، ویسن، زرہی، رمعة، اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 زرہی رپ رافویں ےک االتخػ ےس قلعتم

     1219    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حارث ب٩ ٣شٜین، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، رعوة و ٤ًزة، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

ٜٔی َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ا٢َ ا ًَائَٔظ َٗ  ٩ًَِ ٤َِزَة  ًَ َوَة َو ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ یُو٧َُص  ٩ًَِ اب٩ِٔ َوصِٕب   ٍُ ٠َِیطٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  َة ٕن ِٔقَ

ََٓؼأًّسا ٍٔ زٔی٨َإر  ٚٔ فٔي ُربِ ارٔ ٍُ یَُس اٟشَّ َل ِ٘ ا٢َ ُت َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ   أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رعفة ف رمعة، اعہشئ دصہقی رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ نکیل اس ںیم ہی احرث نب نیکسم

 ااضہف ےہ ہک وچر اک اہھت وچاھتیئ دانیر ںیم اکاٹ اجےئ۔

 احرث نب نیکسم، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رعفة ف رمعة، اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 زرہی رپ رافویں ےک االتخػ ےس قلعتم

     1220    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤زة، ًائظہ ػسش٘ہحش٩ ب٩ ٣ح٤س، ًبساٟوہاب، سٌیس، ٤ٌ٣ز، زہزی، ً :  راوی



 

 

 ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس َِٟوصَّأب  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ أَِخبََر٧َا ا ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٤َِزَة 

 ٍٔ ٚٔ فٔي ُربِ ارٔ ٍُ یَُس اٟشَّ َل ِ٘ ا٢َ ُت َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ََٓؼأًّساَػل  زٔی٨َإر 

نسح نب دمحم، دبعاگواہب، دیعس، رمعم، زرہی، رمعة، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 

 رفامای وچر اک اہھت وچاھتیئ دانیر ںیم ای زایدہ ںیم اکاٹ اجےئ۔

 ہشئ دصہقینسح نب دمحم، دبعاگواہب، دیعس، رمعم، زرہی، رمعة، اع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 زرہی رپ رافویں ےک االتخػ ےس قلعتم

     1221    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ ب٩ ٣ح٤س، ًبساٟوہاب، سٌیس، ٤ٌ٣ز، زہزی، ٤ًزة، ًائظہ ػسش٘ہحش :  راوی

 ٩ًَِ ٤َِزَة  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  َّي اهَّللُ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ًَائَٔظَة   

ا٢َ  َٗ ََٓؼأًّسا٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٍٔ زٔی٨َإر  ٚٔ فٔي ُربِ ارٔ ٍُ یَُس اٟشَّ َل ِ٘  ُت

نسح نب دمحم، دبعاگواہب، دیعس، رمعم، زرہی، رمعة، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 

 رفامای وچر اک اہھت وچاھتیئ دانیر ںیم ای زایدہ ںیم اکاٹ اجےئ۔

 دبعاگواہب، دیعس، رمعم، زرہی، رمعة، اعہشئ دصہقینسح نب دمحم،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 زرہی رپ رافویں ےک االتخػ ےس قلعتم

     1222    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ٣ح٤س، ًبساٟوہاب، سٌیس، ٤ٌ٣ز، زہزی، ٤ًزة، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

ًَائَٔظ   ٩ًَِ ٤َِزَة  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ٍٔ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنِصٕ  َِٟیُس فٔي ُربِ ٍُ ا َل ِ٘ َِٟ  ُت ا َٗ  َة 

ََٓؼأًّسا  زٔی٨َإر 

وسدی نب رصن، دبعاہلل، رمعم، انب اہشب، رمعة، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای 



 

 

 وچر اک اہھت وچاھتیئ دانیر ںیم ای زایدہ ںیم اکاٹ اجےئ۔

  دصہقینسح نب دمحم، دبعاگواہب، دیعس، رمعم، زرہی، رمعة، اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 زرہی رپ رافویں ےک االتخػ ےس قلعتم

     1223    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٣ح٤س، ًبساٟوہاب، سٌیس، ٤ٌ٣ز، زہزی، ٤ًزة، ًائظہ ػسش٘ہحش٩  :  راوی

ًَائَٔظةَ   ٩ًَِ ٤َِزَة  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َو َّي أَِخبََر٧َا إِٔسَح َِٟ  لَاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا َٗ  

ُٗتَ  ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ََٓؼأًّسااهَّللُ  ٍٔ زٔی٨َإر  ٍُ فٔي ُربِ َل ِ٘ ٥َ َش ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   ِیَبُة لَاَ٪ ا٨َّٟٔييُّ َػل

نسح نب دمحم، دبعاگواہب، دیعس، رمعم، زرہی، رمعة، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 

 زایدہ ںیم اکاٹ اجےئ۔ رفامای وچر اک اہھت وچاھتیئ دانیر ںیم ای

 نسح نب دمحم، دبعاگواہب، دیعس، رمعم، زرہی، رمعة، اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 قلعتمزرہی رپ رافویں ےک االتخػ ےس 

     1224    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ٣ح٤س، ًبساٟوہاب، سٌیس، ٤ٌ٣ز، زہزی، ٤ًزة، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس َِٟوصَّأب  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ أَِخبََر٧َا ا ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٤َِزَة 

ََٓؼأًّسا ٍٔ زٔی٨َإر  ٚٔ فٔي ُربِ ارٔ ٍُ یَُس اٟشَّ َل ِ٘ ٥َ ُت ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َػل

نسح نب دمحم، دبعاگواہب، دیعس، رمعم، زرہی، رمعة، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 

 اک اہھت وچاھتیئ دانیر ںیم ای زایدہ ںیم اکاٹ اجےئ۔ رفامای وچر

 نسح نب دمحم، دبعاگواہب، دیعس، رمعم، زرہی، رمعة، اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب



 

 

 زرہی رپ رافویں ےک االتخػ ےس قلعتم

     1225    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ٣ح٤س، ًبساٟوہاب، سٌیس، ٤ٌ٣ز، زہزی، ٤ًزة، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔ  َٗ ِی١ٕ  ـَ ُٓ ٔس ب٩ِٔ  ٤َِزَة أَِخبََرنٔي یَزٔیُس ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ث٨ََا یَِحٌَي ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبَاُ٪  ا٢َ َحسَّ َٗ ی٥َ 

ََٓؼأًّس  ٍٔ زٔی٨َإر  ٚٔ فٔي ُربِ ارٔ ٍُ یَُس اٟشَّ َل ِ٘ ا٢َ ُت َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ًَائَٔظَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل  ا٩ًَِ 

اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد  نسح نب دمحم، دبعاگواہب، دیعس، رمعم، زرہی، رمعة،

 رفامای وچر اک اہھت وچاھتیئ دانیر ںیم ای زایدہ ںیم اکاٹ اجےئ۔

 نسح نب دمحم، دبعاگواہب، دیعس، رمعم، زرہی، رمعة، اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 زرہی رپ رافویں ےک االتخػ ےس قلعتم

     1226    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ٣ح٤س، ًبساٟوہاب، سٌیس، ٤ٌ٣ز، زہزی، ٤ًزة، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

 َ ًَائَٔظَة تَ أَِخبََر٧   ِ ٌَ ََّضا َس٤ٔ ٤َِزَة أ٧َ ًَ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ٍٔ زٔی٨َارٕ ا ُسَویُِس ب٩ُِ َنِصٕ  ٍُ فٔي ُربِ َل ِ٘ و٢ُ شُ ُ٘

َواُب ٩ِ٣ٔ َحٔسیٔث َیِحٌَي ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َصَذا اٟؼَّ ا٢َ أَبُو  َٗ  ََٓؼأًّسا 

اہلل ، ٰییحی نب دیعس، رمعة، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وچر اک وسدی نب رصن، دبع

 اہھت وچاھتیئ دانیر ںیم ای زایدہ ںیم اکاٹ اجےئ۔

 نسح نب دمحم، دبعاگواہب، دیعس، رمعم، زرہی، رمعة، اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 زرہی رپ رافویں ےک االتخػ ےس قلعتم

     1227    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزة، ًائظہ ػسش٘ہ حش٩ ب٩ ٣ح٤س، ًبساٟوہاب، سٌیس، ٤ٌ٣ز، زہزی، :  راوی

ًَائَٔظةَ   ٩ًَِ ٤َِزَة  ًَ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس ث٨ََا اب٩ُِ إِٔزرٔیَص  ا٢َ َحسَّ َٗ ََلٔئ  ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ٍٔ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٍُ فٔي ُربِ ِل َ٘ ِٟ َِٟ  ا ا َٗ



 

 

ََٓؼأًّسا  زٔی٨َإر 

اتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دمحمنب العء، انب ادرسی، ٰییحی نب دیعس، رمعة، اعہشئ دصہقی ےس رف

 وچر اک اہھت وچاھتیئ دانیر ںیم ای زایدہ ںیم اکاٹ اجےئ۔

 نسح نب دمحم، دبعاگواہب، دیعس، رمعم، زرہی، رمعة، اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 زرہی رپ رافویں ےک االتخػ ےس قلعتم

     1228    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ٣ح٤س، ًبساٟوہاب، سٌیس، ٤ٌ٣ز، زہزی، ٤ًزة، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ُٗتَِیَبُة  ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا  ٤َِزَة  ًَ وا  ٌُ َُّض٥ِ َس٤ٔ ٕٙ َػاحٔٔب أَی٠ََِة أ٧َ ِبٔس َربِّطٔ َوُرَزیِ ًَ ٌٔیٕس َو ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ًَائَٔظَة َحسَّ

ََٓؼأًّسا ٍٔ زٔی٨َإر  ٍُ فٔي ُربِ ِل َ٘ ِٟ َِٟ  ا ا َٗ 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وچر اک اہھت ہبیتق، ایفسؿ، ٰییحی نب دیعس، رمعة، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی

 وچاھتیئ دانیر ںیم ای زایدہ ںیم اکاٹ اجےئ۔

 نسح نب دمحم، دبعاگواہب، دیعس، رمعم، زرہی، رمعة، اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 زرہی رپ رافویں ےک االتخػ ےس قلعتم

     1229    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ ا٪ ت٤ا٦ احازیث لا ایک هي ےہ :  راوی

 ٩ًَِ  ٍُ ٠َِیطٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔیٕن ِٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ا٢َ ا ٤َِزَة  َٗ ًَ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس ثَىٔي ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ اب٩ِٔ ا

ََٓؼأًّسا ٍٔ زٔی٨َإر  ٍُ فٔي ُربِ ِل َ٘ ِٟ ًَلَيَّ َو َا َنٔشیُ  ا َِٟ  ٣َا كَا٢َ  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ 

ہقی ےن رفامای تہب زامہن ںیہن زگرا )ینعی ھچک یہ رتہمج اؿ امتؾ ااحدثی اک اکی یہ ےہ افر آرخ دحثی ںیم )ہی ااضہف( ےہ ہک اعہشئ دص

 رعہص لبق( ںیم وھبؽ یئگ ہک وچاھتیئ دانیر ںیم اہھت اکاٹ اجےئ ای زایدہ ںیم۔



 

 

 رتہمج اؿ امتؾ ااحدثی اک اکی یہ ےہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  دحثی ابمرہک ںیم رافویں ےک االتخػ اک ایبؿزری رظن

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 زری رظن دحثی ابمرہک ںیم رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

     1230    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤زة، ًائظہ ػسش٘ہحش٩ ب٩ ٣ح٤س، ًبساٟوہاب، سٌیس، ٤ٌ٣ز، زہزی، ً :  راوی

 ٩ًَِ ًَِبسٔ اهَّللٔ  ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔي َحاز٦ٕٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ُز٧ِبُوٕر  ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا أَبُو َػأٟٕح ٣َُح٤َّ ٤َِزَة  ًَ  ٩ًَِ ٕس  أَبٔي بََِکٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ

٠َِیطٔ  ًَ َّي اهَّللُ  ِ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌَ ََّضا َس٤ٔ ََٓؼأًّسا ًَائَٔظَة أ٧َ ٍٔ زٔی٨َإر  ُٚ إ ٔاَّ فٔي ُربِ ارٔ ٍُ اٟشَّ َل ِ٘ و٢ُ  َا شُ ُ٘ ٥َ َش  َوَس٠َّ

نسح نب دمحم، دبعاگواہب، دیعس، رمعم، زرہی، رمعة، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 

 ےئ۔رفامای وچر اک اہھت وچاھتیئ دانیر ںیم ای زایدہ ںیم اکاٹ اج

 نسح نب دمحم، دبعاگواہب، دیعس، رمعم، زرہی، رمعة، اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ؿزری رظن دحثی ابمرہک ںیم رافویں ےک االتخػ اک ایب

     1231    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ٣ح٤س، ًبساٟوہاب، سٌیس، ٤ٌ٣ز، زہزی، ٤ًزة، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ًَ ا٢َ أَِخبََرنٔي  َٗ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ ٔح  ِ ٤ِزٔو ب٩ِٔ اُٟسَّ ًَ ٩ًَِ أَبٔي بََِکٔ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ   ٔ َِٟضاز ٩ًَِ اب٩ِٔ ا َس٤َ٠ِاَ٪ 

٥َ ٣ِٔث١َ اِْلَوَّ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٤َِزَة  ًَ  ٩ًَِ ٔس ب٩ِٔ َحز٦ِٕ   ٢ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد  نسح نب دمحم، دبعاگواہب، دیعس، رمعم، زرہی، رمعة، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ

 رفامای وچر اک اہھت وچاھتیئ دانیر ںیم ای زایدہ ںیم اکاٹ اجےئ۔

 نسح نب دمحم، دبعاگواہب، دیعس، رمعم، زرہی، رمعة، اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 زری رظن دحثی ابمرہک ںیم رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

     1232    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ٣ح٤س، ًبساٟوہاب، سٌیس، ٤ٌ٣ز، زہزی، ٤ًزة، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش  ا٢َ ا ٔس بِ َٗ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ ثَىٔي ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا  ٍُ ٠َِیطٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٩ٔ أَبٔي ٜٔیٕن ِٔقَ

ََٓؼأًّسا ٍٔ زٔی٨َإر  ٍُ فٔي ُربِ ِل َ٘ ِٟ ًَائَٔظُة ا   َِٟ ا َٗ   َِٟ ا َٗ ٤َِزَة  ًَ  ٩ًَِ  بََِکٕ 

اہلل نب دمحم نب اوب رکب، رمعة، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، دبع

 فملس ےن اراشد رفامای وچر اک اہھت وچاھتیئ دانیر ںیم ای زایدہ ںیم اکاٹ اجےئ۔

 نسح نب دمحم، دبعاگواہب، دیعس، رمعم، زرہی، رمعة، اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 زری رظن دحثی ابمرہک ںیم رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

     1233    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس، ٤ٌ٣ز، زہزی، ٤ًزة، ًائظہ ػسش٘ہ حش٩ ب٩ ٣ح٤س، ًبساٟوہاب، :  راوی

ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  َٕ ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ وَب  ُ٘ ٌِ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔي  أَِخبََرنٔي إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َش ٔس ب٩ِٔ  ٣َُح٤َّ

 ٔ ًَائ  ٩ًَِ ٤َِزَة  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٤َِٟٔح٩ِّ اٟزَِّجا٢ٔ  ٚٔ فٔي ث٩ٔ٤ََ ا ارٔ ٍُ یَُس اٟشَّ َل ِ٘ ٥َ شُ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ   َِٟ ا َٗ َظَة 

ٍُ زٔی٨َارٕ  ٤َِٟٔح٩ِّ ُربِ  َوث٩ُ٤ََ ا

فملس ےن اراشد نسح نب دمحم، دبعاگواہب، دیعس، رمعم، زرہی، رمعة، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 رفامای وچر اک اہھت وچاھتیئ دانیر ںیم ای زایدہ ںیم اکاٹ اجےئ۔

 نسح نب دمحم، دبعاگواہب، دیعس، رمعم، زرہی، رمعة، اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ےس قلعتم ااحدثی ابمرہکوچر اک اہھت اکےنٹ :   ابب

 زری رظن دحثی ابمرہک ںیم رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

     1234    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 حش٩ ب٩ ٣ح٤س، ًبساٟوہاب، سٌیس، ٤ٌ٣ز، زہزی، ٤ًزة، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَِخبََرنٔي َیِحٌَي ب٩ُِ زُُرِسَ   ثَُط  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ًَ َس ب٩َِ  ٕ أَ٪َّ ٣َُح٤َّ ثٔیر َٛ ث٨ََا یَِحٌَي ب٩ُِ أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١َ  أَبُو إِٔس٤َ

ٍٔ زٔی٨َإر  َِٟیَس فٔي ُربِ ٍُ ا َل ِ٘ ٥َ َش ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َِٟ  لَاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٤َِزَة   ََٓؼأًّساًَ

نب دمحم، دبعاگواہب، دیعس، رمعم، زرہی، رمعة، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد  نسح

 رفامای وچر اک اہھت وچاھتیئ دانیر ںیم ای زایدہ ںیم اکاٹ اجےئ۔

 نسح نب دمحم، دبعاگواہب، دیعس، رمعم، زرہی، رمعة، اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 زری رظن دحثی ابمرہک ںیم رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

     1235    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س، ًبساٟوہاب، سٌیس، ٤ٌ٣ز، زہزی، ٤ًزة، ًائظہ ػسش٘ہحش٩ ب٩ ٣ح٤ :  راوی

 ٔ ث َٛ ٩ًَِ یَِحٌَي ب٩ِٔ أَبٔي  ث٨ََا حَُشیِْن  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟوارٔٔث  ًَِبُس ا ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َسَة  ٌَ ِبٔس أَِخبََر٧َا ح٤َُِیُس ب٩ُِ ٣َِش ًَ ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٕ یر

 ٩ًَِ ٨َاَصا  ٌِ ٍٔ  اٟزَِّح٩ٔ٤َ ث٥َُّ َذََکَ ل٤َٔ٠َّة ٣َ َِٟیُس إ ٔاَّ فٔي ُربِ ٍُ ا َل ِ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َا ُت َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ   َِٟ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٤َِزَة  ًَ 

 زٔی٨َارٕ 

نسح نب دمحم، دبعاگواہب، دیعس، رمعم، زرہی، رمعة، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 

 امای وچر اک اہھت وچاھتیئ دانیر ںیم ای زایدہ ںیم اکاٹ اجےئ۔رف

 نسح نب دمحم، دبعاگواہب، دیعس، رمعم، زرہی، رمعة، اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ثی ابمرہکوچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحد :   ابب

 زری رظن دحثی ابمرہک ںیم رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

     1236    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ٣ح٤س، ًبساٟوہاب، سٌیس، ٤ٌ٣ز، زہزی، ٤ًزة، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

بََرانٔيُّ 
ٌٔی١َ اٟلَّ ُس ب٩ُِ إِٔس٤َ ٌٔیٕس  أَِخبََر٧َا أَبُو بََِکٕ ٣َُح٤َّ ث٨ََا ٣َُباَرُ  ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ بََِحٕ أَبُو  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ



 

 

٨٣ٔٔیَن  ِْ ٤ُِٟ ًَائَٔظَة أ٦َُّ ا ٣َُة أَ٪َّ ا٣َِزأَّة أَِخبََرِتُط أَ٪َّ  ثَىٔي ًَِٔکٔ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ثٔیر َٛ َّي اهَّللُ  أَِخبََرِتَضا أَ٪َّ َرُسو٢َ  ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ أَبٔي  اهَّللٔ َػل

٤َِٟٔح٩ِّ  َِٟیُس فٔي ا ٍُ ا َل ِ٘ ا٢َ ُت َٗ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

نسح نب دمحم، دبعاگواہب، دیعس، رمعم، زرہی، رمعة، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 

 ےئ۔رفامای وچر اک اہھت وچاھتیئ دانیر ںیم ای زایدہ ںیم اکاٹ اج

 نسح نب دمحم، دبعاگواہب، دیعس، رمعم، زرہی، رمعة، اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ؿزری رظن دحثی ابمرہک ںیم رافویں ےک االتخػ اک ایب

     1237    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ٣ح٤س، ًبساٟوہاب، سٌیس، ٤ٌ٣ز، زہزی، ٤ًزة، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ًََّمِّ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  ٌِ ٔس ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ َس ٌِ ث٨ََا ًُبَِیُس اهَّللٔ ب٩ُِ َس ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔي َحبٔیٕب  َحسَّ  َٙ اب٩ِٔ إِٔسَح

٤َِزَة اب٨ََِة  ًَ ثَطُ أَ٪َّ  َ٪ ب٩َِ َشَشإر َحسَّ ثَطُ أَ٪َّ ُس٠َامِیَ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ اِْلََطخِّ َحسَّ َٜیَِر ب٩َِ  ِ  أَ٪َّ بُ ٌَ ََّضا َس٤ٔ ثَِتطُ أ٧َ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ

ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َٗ و٢ُ  ُ٘ ِٟ ًَائَٔظَة َت ائَٔظَة ٣َا ث٩ُ٤ََ ا ٌَ ٔ ٤َِٟٔح٩ِّ ٗٔی١َ ٟ ٚٔ ٓامَٔی زُوَ٪ ا ارٔ ٍُ یَُس اٟشَّ َل ِ٘ ٥َ  َا ُت ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٤َٔح٩ِّ  َػل

ٍُ زٔی٨َارٕ  َِٟ  ُربِ ا َٗ 

فآہل فملس ےن اراشد نسح نب دمحم، دبعاگواہب، دیعس، رمعم، زرہی، رمعة، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 رفامای وچر اک اہھت وچاھتیئ دانیر ںیم ای زایدہ ںیم اکاٹ اجےئ۔

 نسح نب دمحم، دبعاگواہب، دیعس، رمعم، زرہی، رمعة، اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک وچر اک اہھت :   ابب

 زری رظن دحثی ابمرہک ںیم رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

     1238    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ٣ح٤س، ًبساٟوہاب، سٌیس، ٤ٌ٣ز، زہزی، ٤ًزة، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

 ِ ٤ِزٔو ب٩ِٔ اُٟسَّ ًَ ٤َِزَة أَِخبََرنٔي أَِح٤َُس ب٩ُِ  ًَ  ٩ًَِ َ٪ ب٩ِٔ َشَشإر  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٣َُة  ا٢َ أَِخبََرنٔي ٣ََِخَ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ حٔ 



 

 

ٚٔ إ ٔاَّ  ارٔ ٍُ یَُس اٟشَّ َل ِ٘ و٢ُ  َا ُت ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َش َّي اهَّللُ  ِ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌَ ََّضا َس٤ٔ ًَائَٔظَة أ٧َ  ٩ًَِ ٍٔ ََٓؼأًّسا  فٔي ُربِ  زٔی٨َإر 

نسح نب دمحم، دبعاگواہب، دیعس، رمعم، زرہی، رمعة، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 

 رفامای وچر اک اہھت وچاھتیئ دانیر ںیم ای زایدہ ںیم اکاٹ اجےئ۔

 اعہشئ دصہقینسح نب دمحم، دبعاگواہب، دیعس، رمعم، زرہی، رمعة،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 زری رظن دحثی ابمرہک ںیم رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

     1239    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ٣ح٤س، ًبساٟوہاب، سٌیس، ٤ٌ٣ز، زہزی، ٤ًزة، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٣َُة  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٣ََِخَ َٗ ٕس  َُٗسا٣َُة ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ ُ  ًُِث٤َاَ٪ ب٩َِ أَبٔي أَِخبََرنٔي َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ

َِٟؤٟیٔس ٣َِولَي اِْلَ  َّي اهَّللُ ا ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ُث  ًَائَٔظُة تَُحسِّ و٢ُ لَا٧َِ   ُ٘ ٔ َش َوَة ب٩َِ اٟزُّبَیِر ُ  رُعِ ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ٥َ ِخ٨َٔشیِّیَن َش ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

٤َِٟٔح٩ِّ أَِو ث٨٤ََٔطٔ  َِٟیُس إ ٔاَّ فٔي ا ٍُ ا َل ِ٘ و٢ُ  َا ُت ُ٘  َش

، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد نسح نب دمحم، دبعاگواہب، دیعس، رمعم، زرہی، رمعة

 رفامای وچر اک اہھت وچاھتیئ دانیر ںیم ای زایدہ ںیم اکاٹ اجےئ۔

 نسح نب دمحم، دبعاگواہب، دیعس، رمعم، زرہی، رمعة، اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 زری رظن دحثی ابمرہک ںیم رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

     1240    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 واٟس سے، ًث٤ا٪ ب٩ ابووٟیس، رعوة ب٩ زبیر ابوبَک ب٩ اسحٙ، ٗسا٣ة ب٩ ٣ح٤س، ٣َخ٣ة ب٩ بٜیر، وہ اپ٨ے :  راوی

 ًَ  ٕ َٜیِر ٣َُة ب٩ُِ بُ ا٢َ أَِخبََرنٔي ٣ََِخَ َٗ ٕس  َُٗسا٣َُة ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ثَىٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ  َٙ ُ  ًُِث٤َاَ٪ أَِخبََر٧َا أَبُو بََِکٔ ب٩ُِ إِٔسَح ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ِ أَبٔیطٔ 

َوَة ب٩َِ  ُ  رُعِ ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ َِٟؤٟیسٔ َش ا٢َ  َا ب٩َِ أَبٔي ا َٗ َّطُ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ٧َٔييِّ اهَّللٔ َػل ُث  ًَائَٔظُة تَُحسِّ و٢ُ لَا٧َِ   ُ٘ ٔ َش اٟزُّبَیِر

ُة َزَراص٥َٔ َا٢َ َوَس٤ٔ  ٌَ ٤َِٟٔح٩ُّ أَِرَب ا٢َ ا َٗ َوَة  ٥ًََ أَ٪َّ رُعِ ٤َِٟٔح٩ِّ أَِو ث٨٤ََٔطٔ َوَز  فٔي ا
َِٟیُس إ ٔاَّ ٍُ ا َل ِ٘ ُ  ُس٠َ ُت ٌِ ٍَ َّطُ َس٤ٔ َ٪ ب٩َِ َشَشإر َیز٥ًُُِ أ٧َ امِیَ



 

 

و٢ُ  َا  ُ٘ ٥َ َش ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ِ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌَ ََّضا َس٤ٔ ُث أ٧َ ًَائَٔظَة تَُحسِّ   ُ ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ٤َِزَة َت ٍٔ زٔی٨َارٕ  ًَ َِٟیُس إ ٔاَّ فٔي ُربِ ٍُ ا َل ِ٘ ُت

طُ  َٗ ِو َٓ ٤َا  َٓ 

 نب

 

 نب ریکب، فہ اےنپ فادل ےس، امثعؿ نب اوبف دی، رعفة نب زریب ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعہشئ  اوبرکب نب ااحسؼ ، دقامة

 

دمحم، رخممة

دصہقی ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہن اکاٹ اجےئ اہھت نکیل ڈاھؽ یک 

ء ںیم۔ رضحت رعفہ ےن اہک ڈاھؽ ہار درمہ یک وہیت ےہ افر رضحت رعفہ ےن رضحت وچری ںیم ای اس یک امتیل ےک ربارب دفرسی ش

 اعہشئ دصہقی ےس ہک  روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اہھت ہن اکاٹ اجےئ نکیل وچاھتیئ دانیر ای زایدہ ںیم۔

 نب ریکب، فہ اےنپ فادل :  رافی

 

 نب دمحم، رخممة

 

  ےس، امثعؿ نب اوبف دی، رعفة نب زریباوبرکب نب اقحس، دقامة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 زری رظن دحثی ابمرہک ںیم رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

     1241    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلي، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، ہ٤ا٦، ٗتازة، ًبساهَّلل، س٠امی٪ ب٩ ششار :  راوی

َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا َص٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ًَِبسٔ اهَّللٔ اٟسَّ أَِخبََر٧َا   ٩ًَِ ٩ًَِ ا٧َأد 

ا٧َاَد  ًَِبَس اهَّللٔ اٟسَّ ٠ََٓ٘ٔیُ   ا٦ْ  ا٢َ َص٤َّ َٗ َِٟد٤ِٔص  َِٟد٤ُِص إ ٔاَّ فٔي ا ٍُ ا َل ِ٘ ا٢َ  َا ُت َٗ َ٪ ب٩ِٔ َشَشإر  َ٪ ب٩ِٔ ُس٠َامِیَ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ثَىٔي  ََٓحسَّ  

َِٟد٤ِٔص  َِٟد٤ُِص إ ٔاَّ فٔي ا ٍُ ا َل ِ٘ ا٢َ  َا ُت َٗ  َشَشإر 

 نب دہمی، امہؾ، اتقدة، دبع اہلل، امیلسؿ نب ک ار ےن رفامای ہن اکاٹ اجےئ اہھت اک ہجنپ نکیل ہجنپ ںیم۔ رمعف نب یلع، دبعارلنمح

 رمعف نب یلع، دبعارلنمح نب دہمی، امہؾ، اتقدة، دبعاہلل، امیلسؿ نب ک ار :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 زری رظن دحثی ابمرہک ںیم رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

     1242    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس ب٩ نص، ًبساهَّلل، ہظا٦ ب٩ رعوة، وہ اپ٨ے واٟس سے، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

َل أَِخبََر٧َا ُس  ِ٘ ٥ِ ُت َٟ   َِٟ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ ِبُس اهَّللٔ  ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ٕٚ فٔي أَِزنَي َویُِس ب٩ُِ َنِصٕ  ٍِ یَُس َسارٔ



 

 

ٕة أَِو تُزِٕض َول١ُُّ َواحٕٔس ٨ِ٣ُٔض٤َا ذُو ث٩ٕ٤ََ  َٔ  ٩ِ٣ٔ َحَح

ہ اےنپ فادل ےس، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک وچر اک اہھت ںیہن اکاٹ ایگ نکیل ڈاھؽ یک وچری وسدی نب رصن، دبع اہلل، اشہؾ نب رعفة، ف

 ںیم  و تمیق دار ےہ۔

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، اشہؾ نب رعفة، فہ اےنپ فادل ےس، اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 زری رظن دحثی ابمرہک ںیم رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

     1243    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، ًیسي، طٌيي، ًبساهَّلل :  راوی

ُس  ًَِبسٔ اهَّللٔ أَ٪َّ اأَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ ٔييِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ ًٔیَسي  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟثىَّي  َّي اهَّللُ ب٩ُِ ا ٨َّٟٔييَّ َػل

ٍَ فٔي ٗٔی٤َٔة َخ٤َِشٔة َزَراص٥َٔ  َل َٗ  ٥َ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

 ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اپچن درمہ یک وچری دمحم نب ینثم، دبعارلنمح، ایفسؿ، یسیع، یبعش، دبعاہلل

 ںیم )ینعی اپچن درمہ یک امتیل ںیم( اہھت وٹکاای۔

 دمحم نب ینثم، دبعارلنمح، ایفسؿ، یسیع، یبعش، دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 زری رظن دحثی ابمرہک ںیم رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

     1244    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیَل٪، ٣ٌاویہ، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ٣حاہس، ًلاء، ای٩٤ :  راوی

٩ًَِ و أَِخبََر٧َا ٣َحِ  ًََلإئ   ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ اؤَیُة  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ ٤ُوزُ ب٩ُِ َُِیََلَ٪  َٗ أَی٩َ٤َِ 

٤َِٟٔح٩ِّ  ٤َِٟٔح٩ِّ َوث٩ُ٤ََ ا َٚ إ ٔاَّ فٔي ث٩ٔ٤ََ ا ارٔ ٥َ اٟشَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٍِ ا٨َّٟٔييُّ َػل َل ِ٘ ٥ِ َش  یَِو٣َئٕٔذ زٔی٨َاْر  َٟ

ومحمد نب الیغؿ، اعمفہی، ایفسؿ، وصنمر، اجمدہ، اطعء، انمی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہھت ںیہن وٹکاای 

 وچر اک نکیل ڈاھؽ یک تمیق ںیم افر ڈاھؽ یک تمیق اؿ دونں اکی دانیر یھت۔



 

 

 وصنمر، اجمدہ، اطعء، انمیومحمد نب الیغؿ، اعمفہی، ایفسؿ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 زری رظن دحثی ابمرہک ںیم رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

     1245    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ سابٙ ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

٩ًَِ ٣َُحاصٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس َٗا٢َ َحسَّ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ث٨ََا  َٗا٢َ َحسَّ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ ٥َِٟ َت٩ُِٜ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَی٩َ٤َِ  ٕس 

ِضٔس َرُسو٢ٔ اهَّللٔ ًَ ًَلَى  َِٟیُس  ٍُ ا َل ِ٘ ٤َِٟٔح٩ِّ َوٗٔی٤َُتطُ َیِو٣َئٕٔذ زٔی٨َاْر  ُت ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ ٔاَّ فٔي ث٩ٔ٤ََ ا َّى اهَّللُ   َػل

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک وچر اک :   ابب

 زری رظن دحثی ابمرہک ںیم رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

     1246    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ سابٙ ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

ُس بِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٔ ا٨َِّٟیَشابُورٔیُّ  ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس أَِخبََر٧َا أَبُو اِْلَِزَصز  ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ  َٕ ٩ُ یُوُس

 ٔ٤ِٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ ٔاَّ فٔي ث٩ٔ٤ََ ا َّى اهَّللُ  َِٟیُس فٔي َز٩ٔ٣َ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٍِ ا َل ِ٘ ٥ِ ُت َٟ ا٢َ  َٗ ٤َِٟٔح٩ِّ یَِو٣َئٕٔذ زٔی٨َاْر ٩ًَِ أَی٩َ٤َِ   َح٩ِّ َوٗٔی٤َُة ا

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 زری رظن دحثی ابمرہک ںیم رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

     1247    حسیث                               سو٦ج٠س   :  ج٠س

 تزج٤ہ سابٙ ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی



 

 

 ٩ًَِ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ًَلٔيِّ ب٩ِٔ َػأٟٕح   ٩ًَِ ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ َزاُوَز  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًََلإء  َحسَّ ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس َو  ٥َٜٔ َِٟح ا

٤َِٟٔح٩ِّ َوث٨٤ََُ  ٩ًَِ أَی٩َ٤َِ  ٥َ إ ٔاَّ فٔي ث٩ٔ٤ََ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّى اهَّللُ  ًَِضٔس َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َِٟیُس فٔي  ٍِ ا َل ِ٘ ٥ِ ُت َٟ ا٢َ   ُط یَِو٣َئٕٔذ زٔی٨َاْر َٗ

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 زری رظن دحثی ابمرہک ںیم رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

     1248    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ور، ح٥ٜ، ًلاء و ٣حاہس، ای٩٤ہارو٪ ب٩ ًبساهَّلل، اسوز ب٩ ًا٣ز، حش٩ ب٩ حٌي، ٨٣ؼ :  راوی

 ٩ًَِ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ َوٓيٕ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ا َٗ  ٕ ًَا٣ٔز ث٨ََا اِْلَِسَوزُ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اهَّللٔ  ًََلإئ أَِخبََر٧َا َصاُروُ٪ ب٩ُِ   ٩ًَِ  ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا  ٨ِ٣َُؼوٕر 

ُٚ فٔي ث٩ٔ٤ََ  ارٔ ٍُ اٟشَّ َل ِ٘ ا٢َ شُ َٗ ٩ًَِ أَی٩َ٤َِ  ٥َ َو٣َُحاصٕٔس  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ًَِضٔس َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ًَلَي  ٤َِٟٔح٩ِّ  ٤َِٟٔح٩ِّ َولَاَ٪ ث٩ُ٤ََ ا ا

َة َزَراص٥َٔ  ًَرِشَ  زٔی٨َاّرا أَِو 

 اہرفؿ نب دبع اہلل، اوسد نب اعرم، نسح نب ییح، وصنمر، مکح، اطعء ف اجمدہ، انمی ےس رفاتی ےہ ہک وچر اک اہھت اکاٹ اجےئ اگ ڈاھؽ یک

 تمیق ںیم افر ڈاھؽ یک تمیق روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دفر ںیم اکی دانیر یھت ای دس درمہ یھت۔

 اہرفؿ نب دبعاہلل، اوسد نب اعرم، نسح نب ییح، وصنمر، مکح، اطعء ف اجمدہ، انمی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 زری رظن دحثی ابمرہک ںیم رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

     1249    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلي ب٩ ححز، َشیک، ٨٣ؼور، ًلاء و ٣حاہس، ای٩٤ ب٩ ا٦ ای٩٤ :  راوی

 ًَ َٓ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ أَی٩َ٤َِ اب٩ِٔ أ٦ُِّ أَی٩َ٤َِ َیزِ ًََلإئ َو٣َُحاصٕٔس   ٩ًَِ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  یْک  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ََشٔ َٗ  ٕ َِٟیُس لٔيُّ ب٩ُِ حُِحز ٍُ ا َل ِ٘ ا٢َ  َا ُت َٗ ُط  ٌُ

٤َِٟٔح٩ِّ َوث٨٤ََُُط یَِو٣َئٕٔذ زٔی٨َاْر   إ ٔاَّ فٔي ث٩ٔ٤ََ ا

انمی نب اؾ انمی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اہھت  یلع نب رجح، رشکی، وصنمر، اطعء ف اجمدہ،



 

 

 ہن اکاٹ اجےئ نکیل ڈاھؽ یک تمیق ںیم افر ڈاھؽ یک تمیق اؿ دونں اکی دانیر یھت۔

 یلع نب رجح، رشکی، وصنمر، اطعء ف اجمدہ، انمی نب اؾ انمی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 زری رظن دحثی ابمرہک ںیم رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

     1250    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حاہس، ای٩٤ٗتیبہ، جزیز، ٨٣ؼو ر، ًلاء و ٣ :  راوی

ٍُ اٟشَّ  َل ِ٘ ا٢َ  َا ُش َٗ ٩ًَِ أَی٩َ٤َِ  ًََلإئ َو٣َُحاصٕٔس   ٩ًَِ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َجزٔیْز  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ١ََّٗ ٩ِ٣ٔ ث٩ٔ٤ََ أَِخبََر٧َا  ُٚ فٔي أَ ارٔ

٤َِٟٔح٩ِّ   ا

  ڈاھؽ ےس مک امتیل ںیم۔ہبیتق، رجری، وصنم ر، اطعء ف اجمدہ، انمی ےس رفاتی ےہ ہک وچر اک اہھت ہن اکاٹ اجےئ

 ہبیتق، رجری، وصنم ر، اطعء ف اجمدہ، انمی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ؿزری رظن دحثی ابمرہک ںیم رافویں ےک االتخػ اک ایب

     1251    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبیساهَّلل ب٩ سٌس ب٩ ابزاہی٥ ب٩ سٌس، ًَّم، وہ اپ٨ے واٟس سے، اب٩ اسحٙ، ٤ًزو ب٩ طٌیب، ًلاء ب٩ ابورباح،  :  راوی

 ًبساهَّلل ب٩ ًباض

 ٌِ سٔ ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ َس ٌِ ٤ًَِزُو ب٩ُِ أَِخبََر٧َا ًُبَِیُس اهَّللٔ ب٩ُِ َس ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  َٙ ٩ًَِ اب٩ِٔ إِٔسَح ث٨ََا أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ًََّمِّ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس 

ًَرِشَ  و٢ُ ث٨٤ََُُط یَِو٣َئٕٔذ  ُ٘ ًَبَّإض لَاَ٪ َش ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ  ًَ ثَُط أَ٪َّ  ًََلاَئ ب٩َِ أَبٔي َربَإح َحسَّ ِیٕب أَ٪َّ  ٌَ  ةُ َزَراص٥َٔ ُط

نب اربامیہ نب دعس، یمع، فہ اےنپ فادل ےس، انب ااحسؼ ، رمعف نب بیعش، اطعء نب اوبرابح، دبعاہلل نب ابعس رفامےت  دیبع اہلل نب دعس

 ےھت ہک ڈاھؽ یک تمیق اؿ دونں دس درمہ یھت۔

 اہلل نب ابعسدیبعاہلل نب دعس نب اربامیہ نب دعس، یمع، فہ اےنپ فادل ےس، انب اقحس، رمعف نب بیعش، اطعء نب اوبرابح، دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب



 

 

 زری رظن دحثی ابمرہک ںیم رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

     1252    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌي ب٩ ٣وسٰي ب٠خي، اب٩ ٤٧یر، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، ایوب ب٩ ٣وسي، اب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ أَ   َٙ ُس ب٩ُِ إِٔسَح ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧یِر ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟب٠ِخٔيُّ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا َیِحٌَي ب٩ُِ ٣ُوَسي ا ًََلإئ   ٩ًَِ یُّوَب ب٩ِٔ ٣ُوَسي 

بَّ  ًَ َة َزَراصٔ اب٩ِٔ  ًَرِشَ  ٦ُ وَّ َ٘ ٥َ شُ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ًَِضٔس َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ًَلَي  ٤َِٟٔح٩ِّ   ٥َ إض ٣ِٔث٠َُط لَاَ٪ ث٩ُ٤ََ ا

ییحی نب ومٰیس یخلب، انب ریمن، دمحم نب ااحسؼ ، اویب نب ومیس، انب ابعس ےس اس ومضمؿ یک رفاتی وقنمؽ ےہ فہ ایبؿ رکےت ےھت ہک 

 می یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دفر ںیم ڈاھؽ یک تمیق دس درمہ یھت۔روسؽ رک

 ییحی نب ومٰیس یخلب، انب ریمن، دمحم نب اقحس، اویب نب ومیس، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قلعتم ااحدثی ابمرہک وچر اک اہھت اکےنٹ ےس :   ابب

 زری رظن دحثی ابمرہک ںیم رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

     1253    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ سابٙ ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

ثَىٔي ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َٗا٢َ َحسَّ ُس ب٩ُِ َوصِٕب  ًََلإئ ٣ُزَِس١ْ  أَِخبََرنٔي ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَیُّوَب ب٩ِٔ ٣ُوَسي   َٙ  اب٩ُِ إِٔسَح

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 زری رظن دحثی ابمرہک ںیم رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

     1254    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤یس ب٩ ٣شٌسة، سٔیا٪، اب٩ حبیب، رعزمي، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ابوس٠امی٪، ًلاء :  راوی

َیاَ٪ َوصَُو اب٩ُِ حَ  ِٔ ٩ًَِ ُس َسَة  ٌَ ا٢َ أَِزنَي أَِخبََرنٔي ح٤َُِیُس ب٩ُِ ٣َِش َٗ ًََلإئ   ٩ًَِ  ٪َ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ أَبٔي ُس٠َامِیَ ًَِبُس ا زَِزمٔيِّ َوصَُو  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا بٔیٕب 

ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َو  ا٢َ أَبُو  َٗ ةُ َزَراص٥َٔ  ًَرِشَ ٤َِٟٔح٩ِّ یَِو٣َئٕٔذ  ا٢َ َوث٩ُ٤ََ ا َٗ ٤َِٟٔح٩ِّ  ٍُ ٓٔیطٔ ث٩ُ٤ََ ا َل ِ٘ ٦َ ذَِٔکُ ٣َا ُش سَّ َ٘ ٔذی َت
َّٟ ٧َا أَی٩ُ٤َِ ا



 

 

٨َ٠ُِٗاظُ  ًَلَي ٣َا  ٨ًَُِط َحسٔیْث آَخُ یَُس٢ُّ  ِس ُرؤَی  َٗ َُٟط ُػِحَبّة َو  َٟٔحٔسیثٔطٔ ٣َا أَِحَشُب أَ٪َّ 

دیمح نب دعسمة، ایفسؿ، انب بیبح، رعزیم، دبعاکلمل نب اوبامیلسؿ، اطعء ےن رفامای مک ےس مک سج ںیم اہھت اکٹ دای اجےئ ڈاھؽ یک 

س درمہ یھت رضحت اامؾ اسنیئ ےن رفامای انمی سج ےس مہ ےن دحثی لقن یک ےہ فہ احصیب ںیہن ےتگل افر اؿ تمیق ےہ افر فہ اؿ ںیم د

 ےس اکی دفرسی دحثی رمفی ےہ سج ےس اتگل ےہ ہک فہ احصیب ںیہن ےہ۔

 دیمح نب دعسمة، ایفسؿ، انب بیبح، رعزیم، دبعاکلمل نب اوبامیلسؿ، اطعء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 زری رظن دحثی ابمرہک ںیم رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

     1255    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

، خاٟس ب٩ حارث، ًبسا٠٤ٟک و ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ح٤س ب٩ سَل٦، اسحٙ، ا ازرٚ، سوار ب٩ ًبساهَّلل ب٩ سوار :  راوی

 ًبسا٠٤ٟک، ًلاء، ای٩٤

 ٔ٠٤َِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحارٔٔث  ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ َسوَّ اُر ب٩ُِ  ث٨ََا َسوَّ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َحسَّ  ٔک ح َوأ٧ََِبأ٧ََا 

 ٩ًَِ ًََلإئ   ٩ًَِ ٠٤َِٟٔٔک  ِبُس ا ًَ ث٨ََا بٔطٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ُٚ ُٙ صَُو اِْلَِزَر ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا إِٔسَح َٗ  ٕ٦ ٔس ب٩ِٔ َسَلَّ ا٢َ ٣َُح٤َّ َٗ ٔ َو أَی٩َ٤َِ ٣َِولَي اب٩ِٔ اٟزُّبَیِر

ا٢َ ٩ِ٣َ َتَوؿَّ  َٗ ٕب  ٌِ َٛ  ٩ًَِ  ٍٕ ٩ًَِ تُبَِی  ٔ َّي َخأْٟس فٔي َحٔسیثٔطٔ ٣َِولَي اٟزُّبَیِر ََٓؼل ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ا٢َ  َٗ َّي َو ُِٟوُؿوَئ ث٥َُّ َػل َٓأَِحَش٩َ ا  َ أ

ًَُض٩َّ َوُسُحوَزص٩َُّ  و ُٛ اْر یُت٥ُّٔ ُر ا٢َ َسوَّ َٗ أََت٥َّ َو َٓ إت  ٌَ َٛ ٍَ َر َسَصا أَِربَ ٌِ ي َب
َّ َة ث٥َُّ َػل ٌَٔظاَئ اِْلٔخَ ِٟ ا٢َ ا َٗ تَرُٔئ َو ِ٘ ٥ُ٠َ ٣َا َش ٌِ  َوَش

أُ ٓٔی اْر َشرِقَ ِسرٔ َسوَّ َ٘ ِٟ ِی٠َٔة ا َٟ ٔة  َٟ ٔ َٟطُ ب٨ِ٤َٔز  َّ٩ ُٛ  ض٩َّٔ 

وسار نب دبعاہلل نب وسار، اخدل نب احرث، دبعاکلمل ف دبعارلنمح نب دمحم نب السؾ، ااحسؼ ، االزرؼ، دبعاکلمل، اطعء، انمی ےس 

بعک ےس ہک  اوہنں ےن لقن رفاتی ےہ ہک  و ہک انب زریب ےک ومیل ےھت ای فہ زریب ےک ومیل ےھت اس ےن ہک  عیب ےس اس ےن رضحت 

ای ہک  و وکیئ ایھچ رطح ےس فوض رکے رھپ امنز ادا رکے( رھپ فہ اس ےک دعب ہار راعکت ادا رکے افر اؿ وک وپرا رکے وت فہ 

 راعکت ایسی وہں ےگ ہک ےسیج ہک بش دقر ںیم ابعدت یک۔

  دمحم نب السؾ، اقحس، االزرؼ، دبعاکلمل، اطعء، انمیوسار نب دبعاہلل نب وسار، اخدل نب احرث، دبعاکلمل ف دبعارلنمح نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب



 

 

 زری رظن دحثی ابمرہک ںیم رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

     1256    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اض لا تزج٤ہ سابٙ ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

٩ًَِ أَیِ  ًََلإئ   ٩ًَِ ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ٣َِد٠َْس  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  َِٟح٤ٔیٔس ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ِبُس ا ًَ ٍٕ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ تُبَِی ٩َ٤َ ٣َِولَي اب٩ِٔ ٤ًََُز 

 ٌِ َٛ ا ٩ًَِ  ٌّ ِیَضا أَِرَب َٟ ٔ َّي إ ٕة ث٥َُّ َػل ًَ َت٤َٔة فٔي َج٤َا ٌَ ِٟ َٓأَِحَش٩َ ُوُؿوئَُط ث٥َُّ َطضَٔس َػََلَة ا أَ  ا٢َ ٩ِ٣َ َتَوؿَّ َٗ أُ ٓٔیَضا َویُت٥ُّٔ ٕب  ٣ِٔث٠ََضا َشرِقَ

ِسرٔ َ٘ ِٟ َِٟی٠َةٔ ا ٔ ٣ِٔث١ُ  ُط ٩ِ٣ٔ اِْلَِجز َٟ ًََضا َوُسحُوَزَصا لَاَ٪  و ُٛ  ُر

  اطمقب ےہ۔اس اک رتہمج اسقب ےک

 اس اک رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 زری رظن دحثی ابمرہک ںیم رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

     1257    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 خَلز ب٩ اس٥٠، ًبساهَّلل ب٩ ازریص، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، ٤ًزو ب٩ طٌیب، حرضت ًبساهَّلل ب٩ ٤ًزو ب٩ ًاؾ :  راوی

٤ِزٔو ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ  َٙ ٔس ب٩ِٔ إِٔسَح ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ إِٔزرٔیَص  ًَ  ٩ًَِ زُ ب٩ُِ أَِس٥َ٠َ  ا٢َ لَاَ٪  أَِخبََر٧َا َخَلَّ َٗ  ٔ ظ ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ ُط

َة َزَراص٥َٔ  ًَرِشَ  ٥َ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ًَِضسٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ًَلَي  ٤َِٟٔح٩ِّ   ث٩ُ٤ََ ا

ؽ یک الخد نب املس، دبعاہلل نب ادرسی، دمحم نب ااحسؼ ، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ےس رفاتی ےہ ہک ڈاھ

 امتیل روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دفر ںیم دس درمہ یھت۔

 الخد نب املس، دبعاہلل نب ادرسی، دمحم نب اقحس، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  وکیئ صخش درتخ رپ ےگل وہےئ لھپ یک وچری رک ےل؟ارگ

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ارگ وکیئ صخش درتخ رپ ےگل وہےئ لھپ یک وچری رک ےل؟

     1258    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 و ب٩ طٌیب، حرضت ًبساهَّلل ب٩ ٤ًزو ب٩ ًاؾٗتیبہ، ابوًوا٧ة، ًبیساهَّلل ب٩ ا اخ٨ص، ٤ًز :  راوی

 ٩ًَِ ِیٕب  ٌَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ُط ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ اِْلَِخ٨َٔص  ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ا٢َ ُسئ١َٔ أَِخبََر٧َا  َٗ  ٔ ظ ٩ًَِ َجسِّ  أَبٔیطٔ 

 َٛ ٥َ فٔي  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ِ  فٔي ث٩ٔ٤ََ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٌَ ُٗٔل َِٟحزٔی٩ُ  طُ ا إَٔذا َؿ٤َّ َٓ  ٕٙ َّ٠ ٌَ ٣ُ ٕ َِٟیُس فٔي ث٤ََز ٍُ ا َل ِ٘ ا٢َ  َا ُت َٗ َِٟیُس  ٍُ ا َل ِ٘ ٥ِ ُت

٤َِٟٔح٩ِّ  ِ  فٔي ث٩ٔ٤ََ ا ٌَ ُٗٔل ٤َُِٟزاَح  إَٔذا آَوی ا َٓ َِٟحَب١ٔ  شَشٔة ا ٍُ فٔي رَحٔ َل ِ٘ ٤َِٟٔح٩ِّ َو َا ُت  ا

، دیبع اہلل نب االسنخ

 

ة

 

، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع ہبیتق، اوبوعاب

فآہل فملس ےس درایتف ای ایگ ہک سک دقر امتیل )یک وچری( ںیم اہھت اکاٹ اجےئ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہھت ہن اکاٹ 

فتق فہ ایلھکؿ ںیم راھک اجےئ افر اس دقر وکیئ صخش وچری رکے ہک سج اجےئ اس درتخ ںیم  و ہک اتکٹل وہا درتخ وہ نکیل سج 

یک امتیل ڈاھؽ یک تمیق ےک وعض وہ وت اس ںیم اہھت اکاٹ اجےئ ایس رطہقی ےس  و اجونر ڑاہڑ )ای دیماؿ ںیم( اھگس اھکےت وہں اؿ 

ؿ یک وچری رکے افر اؿ یک امتیل ڈاھؽ یک امتیل ںیم اہھت ہن اکاٹ اجےئ نکیل سج فتق فہ اےنپ رےنہ یک ہگج ںیم وہں افر وکیئ صخش ا

 ےک ربارب وہ وت وچری رکےن فاےل اک اہھت اکٹ دای اجےئ۔

، دیبعاہلل نب االسنخ، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص :  رافی

 

ة

 

 ہبیتق، اوبوعاب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج فتق لھپ درتخ ےس وتڑ رک ایلھکؿ ںیم وہ افر وکیئ صخش اس یک وچری رکے؟

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 سج فتق لھپ درتخ ےس وتڑ رک ایلھکؿ ںیم وہ افر وکیئ صخش اس یک وچری رکے؟

     1259    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، اب٩ ًحَل٪، ٤ًزو ب٩ طٌیب، حرضت ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز :  راوی

 ٩ًَِ ِیٕب  ٌَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ُط ًَ  ٩ًَِ ًَِحََلَ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ  أَِخبََر٧َا  ٤ِزٕو  ًَ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ   ٔ ظ ٩ًَِ َجسِّ أَبٔیطٔ 

َّي ا دٕٔذ خُ اهَّللٔ َػل ا٢َ ٣َا أََػاَب ٩ِ٣ٔ ذٔی َحاَجٕة َُیَِر ٣ُتَّ َ٘ َٓ  ٔٙ َّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ٔ ا ٤َز
٩ًَِ اٟثَّ َُّط ُسئ١َٔ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ ٠ًََِیطٔ هَّللُ  َََٓل َطِیَئ  ب٨َِّة 

َٚ َطِیّئا ٨٣ِٔ  وبَُة َو٩ِ٣َ رَسَ ُ٘ ٌُ ِٟ ا٣َُة ٣ِٔث٠َِیطٔ َوا ٠َِیطٔ ََغَ ٌَ َٓ َد بَٔظِیٕئ ٨ِ٣ٔطُ  ٤َِٟٔح٩ِّ َو٩ِ٣َ َخَ َّ ث٩َ٤ََ ا َب٠َ َٓ َِٟحزٔی٩ُ  ؤیَطُ ا ِْ َس أَِ٪ یُ ٌِ طُ َب

وبَةُ  ُ٘ ٌُ ِٟ ا٣َُة ٣ِٔث٠َِیطٔ َوا ٠َِیطٔ ََغَ ٌَ َٓ َٚ زُوَ٪ َذَٟٔک  ٍُ َو٩ِ٣َ رَسَ ِل َ٘ ِٟ ٠َِیطٔ ا ٌَ َٓ 

فآہل فملس ےس درایتف ای ہبیتق، ثیل، انب الجعؿ، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 



 

 

ایگ درتخ رپ اکٹل وہا لھپ وچری رکان اسیک ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  و صخش رضفرت راتھک وہ الثم تہب وھباک وہ افر 

مسق یک وکیئ رگتف  ھچک اس وک اھکےن ےنیپ وک ےلم وت فہ اک ا لھپ ےل ےل رشبہکیط اس وک اپھچ رک اےنپ ڑپکے ںیم ہن ابدنےھ وت اس رپ یسک

ںیہن افر  و صخش اس مسق اک لھپ ےل رک لکن آےئ وت فہ اس اک دفانگ امضؿ دے دے افر اس یک ازا اگل ےلم یگ افر  و وکیئ لھپ وٹےنٹ 

ےک دعب اس یک وچری رکے افر اس یک تمیق ڈاھؽ ےک ربارب وہ وت اس اک اہھت اکاٹ اجےئ افر ارگ ڈاھؽ یک امتیل ےس مک وچری رکے وت 

 دف انگ امضؿ ادا رکے افر اس وک ازا اگل وہیگ۔

 ہبیتق، ثیل، انب الجعؿ، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

  درتخ ےس وتڑ رک ایلھکؿ ںیم وہ افر وکیئ صخش اس یک وچری رکے؟سج فتق لھپ

     1260    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حارث ب٩ ٣شٜین، اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث وہظا٦ ب٩ سٌس، ٤ًزو ب٩ طٌیب، حرضت ًبساهَّلل ب٩ ٤ًزو :  راوی

 َ ائ ٜٔیٕن ِٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ا٢َ ا َٗ ٩ًَِ ٕس  ٌِ َِٟحارٔٔث َوصَٔظا٦ُ ب٩ُِ َس ٤ًَِزُو ب٩ُِ ا ا٢َ أَِخبََرنٔي  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ َوصِٕب   ٍُ ٠َِیطٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ّة 

٤ًَِزٕو أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ ٣ُزَی٨ََِة أَتَي َرُسو٢َ اهَّللٔ  ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ظٔ  ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ُط َّي اهَّللًَُ ا٢َ یَا  َػل َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  

٤َِٟأطیَ  َِٟیَص فٔي َطِیٕئ ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ هَٔي َو٣ِٔث٠َُضا َوا٨َّٟکَا٢ُ َو َ٘ َٓ َِٟحَب١ٔ  شَشٔة ا َٕ َتَزی فٔي رَحٔ ِی َٛ ٍْ إ ٔاَّ ٓامَٔی آَواُظ َرُسو٢َ اهَّللٔ  ِل َٗ ٔة 

َِٟیٔس َو٣َ  ٍُ ا ِل َٗ ٔٔیطٔ  َٓ ٤َِٟٔح٩ِّ  َّ ث٩َ٤ََ ا َب٠َ َٓ ٤َُزاُح  ِٟ ا٢َ َیا َرُسو٢َ ا َٗ ا٣َُة ٣ِٔث٠َِیطٔ َوَج٠ََساُت ٧َکَا٢ٕ  ٔٔیطٔ ََغَ َٓ ٤َِٟٔح٩ِّ   ث٩َ٤ََ ا
ِّ ٥ِ یَِب٠ُ َٟ ا 

 ٔ ٤َز َِٟیَص فٔي َطِیٕئ ٩ِ٣ٔ اٟثَّ طُ َوا٨َّٟکَا٢ُ َو ٌَ ا٢َ صَُو َو٣ِٔث٠ُُط ٣َ َٗ  ٔٙ َّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ٔ ا ٤َز
َٕ َتَزی فٔي اٟثَّ ِی َٛ ٍْ إ ٔاَّ ٓامَٔی اهَّللٔ  ِل َٗ  ٔٙ َّ٠ ٌَ ٤ُ ِٟ  آَواُظ ا

 َٓ ٤َِٟٔح٩ِّ  ِّ ث٩َ٤ََ ا ٥ِ یَِب٠ُ َٟ ٍُ َو٣َا  ِل َ٘ ِٟ ٔٔیطٔ ا َٓ ٤َِٟٔح٩ِّ  َّ ث٩َ٤ََ ا َب٠َ َٓ َِٟحزٔی٩ٔ  ٤َا أُخَٔذ ٩ِ٣ٔ ا َٓ َِٟحزٔی٩ُ  ا٣َُة ٣ِٔث٠َِیطٔ َوَج٠ََساُت ا ٔٔیطٔ ََغَ

 ٧َکَا٢ٕ 

اہلل نب رمعف ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم احرث نب نیکسم، انب فبہ، رمعف نب احرث فاشہؾ نب دعس، رمعف نب بیعش، رضحت دبع

ڑ ہلیبق زمہنی اک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر رعض ای ای روسؽ اہلل! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑاہ

 وکیئ صخش اس مسق اک اجونر وچری رپ  و اجونر رچےت وہں اؿ ےک ابرے ںیم ای رفامےت ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ

رکے وت فہ صخش فہ اجونر فاسپ رک دے افر اس اسیج اکی اجونر دے افر ازا اگل اپےئ افر اجونر ےک وچری رکےن ںیم اہھت ںیہن اکاٹ 

اھؽ یک امتیل ےس مک اجےئ اگ نکیل  و ابڑھ ےک ادنر وہ افر اس یک تمیق ڈاھؽ یک تمیق ےک ربارب وہ اس ںیم اہھت اکاٹ اجےئ افر ارگ فہ ڈ



 

 

وہ وت فہ اجونر ایس رطح ےس دے افر ازا ےک وکڑے اھکےئ )ینعی اک ا صخش وکڑے یک ازا اک ہ قحت ےہ( اس صخش ےن رعض ای ای 

روسؽ اہلل! درتخ رپ  و لھپ ےکٹل وہےئ وہں اس ںیم ای رفامےت ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایس دقمار ںیم لھپ افر 

رکے افر فہ یھب فاسپ رکے افر اس یک ازا ربداتش رکے افر لھپ ےک وچری رکےن ںیم اہھت ںیہن اکاٹ اجےئ اگ۔ نکیل  و  ادا

ایلھکؿ اس ںیم راھک ایگ وہ درتخ ےس وتڑ رک اس وک ارگ اس دقر وچری رکے ہک اس یک تمیق ڈاھؽ ےک ربارب وہ اجےئ وت اہھت اکاٹ 

  امضؿ دے افر ازا ےک وکڑے اھکےئ۔اجےئ افر ارگ مک وچری رکے وت دف انگ

 احرث نب نیکسم، انب فبہ، رمعف نب احرث فاشہؾ نب دعس، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجےئ اگ؟ نج اایشء ےک وچری رکےن ںیم اہھت ںیہن اکاٹ

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 نج اایشء ےک وچری رکےن ںیم اہھت ںیہن اکاٹ اجےئ اگ؟

     1261    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ػاٟح، یحٌي ب٩ سٌیس،  ٣ح٤س ب٩ خاٟس ب٩ خلي، وہ اپ٨ے واٟس سے، س٤٠ہ شٌىي اب٩ ًبسا٠٤ٟک ًوػٌي، حش٩، اب٩ :  راوی

 ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ابوبَک،

 ٔ٠٤َِٟ ًَِبسٔ ا ىٔي اب٩َِ  ٌِ ث٨ََا َس٤َ٠َُة َش ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َخأٟسٔ ب٩ِٔ َخلٓٔيٕ  َِٟحَش٩ٔ َوصَُو أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ا ِوصٔيَّ  ٌَ ِٟ ٔک ا

 ِٟ ٩ًَِ ا ٌٔیٕس  ٩ًَِ یَِحٌَي ب٩ِٔ َس َّي اب٩ُِ َػأٟٕح  ُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ  ٔ ٩ًَِ َرآ ٔس ب٩ِٔ أَبٔي بََِکٕ  أس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َ٘

 ٕ ثَر َٛ ٕ َو َا  ٍَ فٔي ث٤ََز ِل َٗ و٢ُ  َا  ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َش  اهَّللُ 

ی، نسح، انب اصحل ئ
صب

، ییحی نب دیعس، اقمس نب دمحم نب اوبرکب، راعف دمحم نب اخدل نب یلخ، فہ اےنپ فادل ےس، ہملس ینعی انب دبعاکلمل وع

ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک ولھپں ےک 

ے

 

کلی

 

ی
 (ںیہ وچری رکےن ںیم اہھت ںیہن اکاٹ اجےئ افر ایس رطہقی ےس وجھکرفں ےک وخوشں ںیم ) و ہک ادنر ےس دیفس 

ی، نسح، انب اصحل، ییحی نب دیعس، اقمس نب دمحم نب  :  رافی ئ
صب

دمحم نب اخدل نب یلخ، فہ اےنپ فادل ےس، ہملس ینعی انب دبعاکلمل وع

 اوبرکب،

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

  ااحدثی ابمرہکوچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم :   ابب

 نج اایشء ےک وچری رکےن ںیم اہھت ںیہن اکاٹ اجےئ اگ؟

     1262    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ خاٟس ب٩ خلي، وہ اپ٨ے واٟس سے، س٤٠ہ شٌىي اب٩ ًبسا٠٤ٟک ًوػٌي، حش٩، اب٩ ػاٟح، یحٌي ب٩ سٌیس،  :  راوی

 ، رآٍٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ابوبَک

 ٩ًَِ ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ َس و٢ُ َحسَّ ُ٘ اَ٪ َش لَّ َ٘ ِٟ ٌٔیٕس ا ُ  َیِحٌَي ب٩َِ َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٔس ب٩ِٔ َیِحٌَي ب٩ِٔ َحبَّاَ٪  أَِخبََر٧َا  ٣َُح٤َّ

٠ًََِیطٔ َوَس  َّي اهَّللُ  ُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٍٔ ب٩ِٔ َخسٔیٕخ  ٔ ٕ ٩ًَِ َرآ ثَر َٛ ٕ َو َا  ٍَ فٔي ث٤ََز ِل َٗ و٢ُ  َا  ُ٘  ٥ََّ٠ َش

 رتہمج بسح اسقب ےہ

ی، نسح، انب اصحل، ییحی نب دیعس، اقمس نب دمحم نب  :  رافی ئ
صب

دمحم نب اخدل نب یلخ، فہ اےنپ فادل ےس، ہملس ینعی انب دبعاکلمل وع

 اوبرکب، راعف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 نج اایشء ےک وچری رکےن ںیم اہھت ںیہن اکاٹ اجےئ اگ؟

     1263    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبسا٠٤ٟک ًوػٌي، حش٩، اب٩ ػاٟح، یحٌي ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ خاٟس ب٩ خلي، وہ اپ٨ے واٟس سے، س٤٠ہ شٌىي اب٩  :  راوی

 ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ابوبَک، رآٍ

ٔس ب٩ِٔ َیِحٌَي ب٩ِٔ َحبَّ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َیِحٌَي  اْز  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ بٓٔيٕ  ا٢َ أَِخبََرنٔي یَِحٌَي ب٩ُِ َحبٔیٔب ب٩ِٔ رَعَ َٗ ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ  ٔ ٩ًَِ َرآ اَ٪ 

ُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ ٌِ ٕ َس٤ٔ ثَر َٛ ٕ َو َا  ٍَ فٔي ث٤ََز ِل َٗ و٢ُ  َا  ُ٘ ٥َ َش ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ    َػل

 رتہمج بسح اسقب ےہ

ی، نسح، انب اصحل، ییحی نب دیعس، اقمس نب دمحم نب  :  رافی ئ
صب

دمحم نب اخدل نب یلخ، فہ اےنپ فادل ےس، ہملس ینعی انب دبعاکلمل وع

 اوبرکب، راعف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 نج اایشء ےک وچری رکےن ںیم اہھت ںیہن اکاٹ اجےئ اگ؟



 

 

     1264    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

وہ اپ٨ے واٟس سے، س٤٠ہ شٌىي اب٩ ًبسا٠٤ٟک ًوػٌي، حش٩، اب٩ ػاٟح، یحٌي ب٩ سٌیس،  ٣ح٤س ب٩ خاٟس ب٩ خلي، :  راوی

 ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ابوبَک، رآٍ

 ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ٦
ٔس ب٩ِٔ َسَلَّ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٔس ب٩ِٔ َیِحٌَي بِ  أَِخبََر٧َا  ٩ٔ َحبَّاَ٪ ٣َُح٤َّ

 ٕ ثَر َٛ ٕ َو َا  ٍَ فٔي ث٤ََز ِل َٗ ٥َ  َا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٍٔ ب٩ِٔ َخسٔیٕخ  ٔ  ٩ًَِ َرآ

 رتہمج بسح اسقب ےہ

ی، نسح، انب اصحل، ییحی نب دیعس :  رافی ئ
صب

، اقمس نب دمحم نب دمحم نب اخدل نب یلخ، فہ اےنپ فادل ےس، ہملس ینعی انب دبعاکلمل وع

 اوبرکب، راعف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 نج اایشء ےک وچری رکےن ںیم اہھت ںیہن اکاٹ اجےئ اگ؟

     1265    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ خاٟس ب٩ خلي، وہ اپ٨ے واٟس سے، س٤٠ہ شٌىي اب٩ ًبسا٠٤ٟک ًوػٌي، حش٩، اب٩ ػاٟح، یحٌي ب٩ سٌیس،  :  راوی

 ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ابوبَک، رآٍ

َیا ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ٣َِد٠َْس  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  َِٟح٤ٔیسٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَِبُس ا ٩ًَِ أَِخبََر٧َا  ٔس ب٩ِٔ َیِحٌَي ب٩ِٔ َحبَّاَ٪  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َیِحٌَي   ٪ُ

 ٕ ثَر َٛ ٕ َو َا  ٍَ فٔي ث٤ََز ِل َٗ ا٢َ  َا  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ  ٔ  َرآ

 رتہمج بسح اسقب ےہ

ی، نسح، انب اصحل، ییحی نب دیعس، اقمس نب دمحم نب دمحم نب اخدل نب یلخ، فہ اےنپ فادل ےس، ہملس ینعی انب دبع :  رافی ئ
صب

اکلمل وع

 اوبرکب، راعف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 ؟نج اایشء ےک وچری رکےن ںیم اہھت ںیہن اکاٹ اجےئ اگ

     1266    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

ػاٟح، یحٌي ب٩ سٌیس،  ٣ح٤س ب٩ خاٟس ب٩ خلي، وہ اپ٨ے واٟس سے، س٤٠ہ شٌىي اب٩ ًبسا٠٤ٟک ًوػٌي، حش٩، اب٩ :  راوی

 ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ابوبَک، رآٍ

ٌٔی١َ ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  ُس ب٩ُِ إِٔس٤َ ٩ِ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَ ٔس ب٩ِٔ َیِحٌَي ب٩ِٔ َحبَّاَ٪  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ یَِحٌَي  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ِی٥ٕ  ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ا٢َ َحسَّ َٗ

 ٕ ثَر َٛ ٕ َو َا  ٍَ فٔي ث٤ََز ِل َٗ ٥َ  َا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ  ٔ  َرآ

 رتہمج بسح اسقب ےہ

ی، نسح، انب اصحل، ییحی نب دیعس، اقمس نب دمحم نب  دمحم :  رافی ئ
صب

نب اخدل نب یلخ، فہ اےنپ فادل ےس، ہملس ینعی انب دبعاکلمل وع

 اوبرکب، راعف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رہکوچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابم :   ابب

 نج اایشء ےک وچری رکےن ںیم اہھت ںیہن اکاٹ اجےئ اگ؟

     1267    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ خاٟس ب٩ خلي، وہ اپ٨ے واٟس سے، س٤٠ہ شٌىي اب٩ ًبسا٠٤ٟک ًوػٌي، حش٩، اب٩ ػاٟح، یحٌي ب٩ سٌیس،  :  راوی

 ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ابوبَک، رآٍ

 َ ٩ًَِ َیحِ أَِخب َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ا٢َ َحسَّ َٗ ٔس ب٩ِٔ ًُبَِیٔس اهَّللٔ صَُو اب٩ُِ أَبٔي َرَجإئ  ٔس َر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٌٔیٕس  ٌَي ب٩ِٔ َس

ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ  َٗ ا٢َ  َٗ ٍٔ ب٩ِٔ َخسٔیٕخ  ٔ ٩ًَِ َرآ  ٍٕ طٔ َوأس ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ٕ ب٩ِٔ َیِحٌَي ب٩ِٔ َحبَّاَ٪  ثَر َٛ ٕ َو َا  ٍَ فٔي ث٤ََز ِل َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َا  َّي اهَّللُ    َػل

 رتہمج بسح اسقب ےہ

ی، نسح، انب اصحل، ییحی نب دیعس، اقمس نب دمحم نب  :  رافی ئ
صب

دمحم نب اخدل نب یلخ، فہ اےنپ فادل ےس، ہملس ینعی انب دبعاکلمل وع

 اوبرکب، راعف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 نج اایشء ےک وچری رکےن ںیم اہھت ںیہن اکاٹ اجےئ اگ؟

     1268    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ے واٟس سے، س٤٠ہ شٌىي اب٩ ًبسا٠٤ٟک ًوػٌي، حش٩، اب٩ ػاٟح، یحٌي ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ خاٟس ب٩ خلي، وہ اپ٨ :  راوی



 

 

 ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ابوبَک، رآٍ

 ًَ  ٩ًَِ ٔس ب٩ِٔ َیِحٌَي ب٩ِٔ َحبَّاَ٪  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٍَ ب٩َِ َخٔسیٕخ أَِخبََر٧َا  ٔ طٔ أَ٪َّ َرآ ا٢َ  ٤ِّ َٗ

اُر  ُِٟح٤َّ َٜثَرُ ا ٕ َواِل ثَر َٛ ٕ َو َا  ٍَ فٔي ث٤ََز ِل َٗ و٢ُ  َا  ُ٘ ٥َ َش ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ  َس٤ٔ

 رتہمج بسح اسقب ےہ

ی، نسح، انب اصحل، ییحی نب دیعس،  :  رافی ئ
صب

اقمس نب دمحم نب دمحم نب اخدل نب یلخ، فہ اےنپ فادل ےس، ہملس ینعی انب دبعاکلمل وع

 اوبرکب، راعف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 نج اایشء ےک وچری رکےن ںیم اہھت ںیہن اکاٹ اجےئ اگ؟

     1269    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ خاٟس ب٩ خلي، وہ اپ٨ے واٟس سے، س٤٠ہ شٌىي اب٩ ًبسا٠٤ٟک ًوػٌي، حش٩، اب٩ ػاٟح، یحٌي ب٩ سٌیس،  :  راوی

 ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ابوبَک، رآٍ

ا٢َ حَ  َٗ ٌٔیُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٔيِّ ب٩ِٔ ٣َِی٤ُوٕ٪  ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٕس  ٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  سَّ

َّي ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٔ ٩ًَِ َرآ ٩ًَِ أَبٔي ٣َِی٤ُوٕ٪  ٔس ب٩ِٔ یَِحٌَي ب٩ِٔ َحبَّاَ٪  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٌٔیٕس  ا٢َ  َا  َس َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اهَّللُ 

 َٗ  ٕ ثَر َٛ ٕ َو َا  ٍَ فٔي ث٤ََز ِل ُٓطُ َٗ ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َصَذا َخَلأْ أَبُو ٣َِی٤ُوٕ٪  َا أرَِعٔ  ا٢َ أَبُو 

 رتہمج بسح اسقب ےہ

ی، نسح، انب اصحل، ییحی نب دیعس، اقمس نب دمحم نب  :  رافی ئ
صب

دمحم نب اخدل نب یلخ، فہ اےنپ فادل ےس، ہملس ینعی انب دبعاکلمل وع

 اوبرکب، راعف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 نج اایشء ےک وچری رکےن ںیم اہھت ںیہن اکاٹ اجےئ اگ؟

     1270    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

واٟس سے، س٤٠ہ شٌىي اب٩ ًبسا٠٤ٟک ًوػٌي، حش٩، اب٩ ػاٟح، یحٌي ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ خاٟس ب٩ خلي، وہ اپ٨ے  :  راوی



 

 

 ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ابوبَک، رآٍ

ٔس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ا٢َ َحسَّ َٗ ُِٟحَشیُِن ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ا ب٩ِٔ َیِحٌَي ب٩ِٔ َحبَّاَ٪ 

ِل َر  َٗ و٢ُ  َا  ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َش َّي اهَّللُ  ُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ  ٔ ٩ًَِ َرآ ِو٣ٔطٔ  َٗ ٕ ُج١ٕ ٩ِ٣ٔ  ثَر َٛ ٕ َو َا   ٍَ فٔي ث٤ََز

 رتہمج بسح اسقب ےہ

ی، نسح، انب  :  رافی ئ
صب

اصحل، ییحی نب دیعس، اقمس نب دمحم نب دمحم نب اخدل نب یلخ، فہ اےنپ فادل ےس، ہملس ینعی انب دبعاکلمل وع

 اوبرکب، راعف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 نج اایشء ےک وچری رکےن ںیم اہھت ںیہن اکاٹ اجےئ اگ؟

     1271    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ خاٟس ب٩ خلي، وہ اپ٨ے واٟس سے، س٤٠ہ شٌىي اب٩ ًبسا٠٤ٟک ًوػٌي، حش٩، اب٩ ػاٟح، یحٌي ب٩ سٌیس،  :  راوی

 ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ابوبَک، رآٍ

ث٨ََا َیحِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا برِٔشْ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٍَ ب٩َِ أَِخبََر٧َا  ٔ َٟطُ أَ٪َّ َرآ  ٕ٥ٓ ًَ  ٩ًَِ ثَطُ  ِو٣ٔطٔ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ  ٌَي ب٩ُِ َس

 ٕ ثَر َٛ ٕ َو َا  ٍَ فٔي ث٤ََز ِل َٗ و٢ُ  َا  ُ٘ ٥َ َش ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  َخٔسیٕخ 

 رتہمج بسح اسقب ےہ

ی، نسح، انب اصحل، ییحی نب دیعس، اقمس نب دمحم نب دمحم نب اخدل نب یلخ، فہ  :  رافی ئ
صب

اےنپ فادل ےس، ہملس ینعی انب دبعاکلمل وع

 اوبرکب، راعف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 رکےن ںیم اہھت ںیہن اکاٹ اجےئ اگ؟ نج اایشء ےک وچری

     1272    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ خاٟس ب٩ خلي، وہ اپ٨ے واٟس سے، س٤٠ہ شٌىي اب٩ ًبسا٠٤ٟک ًوػٌي، حش٩، اب٩ ػاٟح، یحٌي ب٩ سٌیس،  :  راوی

 ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ابوبَک، رآٍ



 

 

ِبُس اهَّللٔ  ًَ َّ  أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟزُّبَیِر َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ٩ًَِ ٣َِد٠َٕس  ًَلٓٔيٕ  ٤َٔس ب٩ِٔ  ًَِبٔس اٟؼَّ ٠ًََِیطٔ ب٩ُِ  ي اهَّللُ 

َیاُ٪ ٩ِ٣ٔ  ِٔ ُط ُس ٌِ ٥ِ َشِش٤َ َٟ  ٍْ ِل َٗ ًَلَي َخائ٩ٕٔ َو َا ٨ِ٣َُتضٕٔب َو َا ٣ُِدَت٠ٕٔص  َِٟیَص  ا٢َ  َٗ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ  أَبٔي اٟزُّبَیِر

 رتہمج بسح اسقب ےہ

ی، نسح، انب اصحل، ییحی نب دیعس، اقمس نب دمحم نب  :  رافی ئ
صب

دمحم نب اخدل نب یلخ، فہ اےنپ فادل ےس، ہملس ینعی انب دبعاکلمل وع

 اوبرکب، راعف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 نج اایشء ےک وچری رکےن ںیم اہھت ںیہن اکاٹ اجےئ اگ؟

     1273    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یحٌي ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ خاٟس ب٩ خلي، وہ اپ٨ے واٟس سے، س٤٠ہ شٌىي اب٩ ًبسا٠٤ٟک ًوػٌي، حش٩، اب٩ ػاٟح،  :  راوی

 ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ابوبَک، رآٍ

 ٔ ٩ًَِ أَب ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس یُّ  َِٟحرَفٔ ث٨ََا أَبُو َزاُوَز ا ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ أَِخبََر٧َا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َُِیََلَ٪  َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ي اٟزُّبَیِر

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ ٩ِ٣ٔ أَبٔي  َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ـّ ُط أَِش ٌِ ٥ِ َشِش٤َ َٟ ٍْ َو ِل َٗ ًَلَي َخائ٩ٕٔ َو َا ٨ِ٣َُتضٕٔب َو َا ٣ُِدَت٠ٕٔص  َِٟیَص 

 ٔ  اٟزُّبَیِر

 رتہمج بسح اسقب ےہ

ی، نسح، انب اصحل، ییحی نب دیعس، اقمس نب :  رافی ئ
صب

 دمحم نب دمحم نب اخدل نب یلخ، فہ اےنپ فادل ےس، ہملس ینعی انب دبعاکلمل وع

 اوبرکب، راعف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 نج اایشء ےک وچری رکےن ںیم اہھت ںیہن اکاٹ اجےئ اگ؟

     1274    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ خاٟس ب٩ خلي، وہ اپ٨ے واٟس سے، س٤٠ہ شٌىي اب٩ ًبسا٠٤ٟک ًوػٌي، حش٩، اب٩ ػاٟح، یحٌي ب٩ سٌیس،  :  راوی

 ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ابوبَک، رآٍ



 

 

 ٔ ا٢َ أَبُو اٟزُّبَیِر َٗ ا٢َ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ َححَّإد  َِٟحَش٩ٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  أَِخبََرنٔي إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ا َّي اهَّللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل  ٕ ٩ًَِ َجابٔز

 ٍْ ِل َٗ ٤ُِِٟدَت٠ٔٔص  ًَلَي ا  َِٟیَص 

 رتہمج بسح اسقب ےہ

ی، نسح، انب اصحل، ییحی نب دیعس، اقمس نب دمحم نب  :  رافی ئ
صب

دمحم نب اخدل نب یلخ، فہ اےنپ فادل ےس، ہملس ینعی انب دبعاکلمل وع

 اوبرکب، راعف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 نج اایشء ےک وچری رکےن ںیم اہھت ںیہن اکاٹ اجےئ اگ؟

     1275    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ خاٟس ب٩ خلي، وہ اپ٨ے واٟس سے، س٤٠ہ شٌىي اب٩ ًبسا٠٤ٟک ًوػٌي، حش٩، اب٩ ػاٟح، یحٌي ب٩ سٌیس،  :  راوی

 ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ابوبَک، رآٍ

َِٟیَص  ا٢َ َجابْٔز  َٗ  ٔ ا٢َ أَبُو اٟزُّبَیِر َٗ ا٢َ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  َٗ ا٢َ  َٗ إد  ٩ًَِ َححَّ َِٟحَش٩ٔ  ا٢َ أَبُو ًَ  أَِخبََرنٔي إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ا َٗ  ٍْ ِل َٗ َِٟدائ٩ٔٔ  لَي ا

١ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي َواب٩ُِ َوصِٕب  ـِ َٔ ِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ ًٔیَسي ب٩ُِ یُو٧َُص َوا َِٟحٔسیَث  ِس َرَوی صََذا ا َٗ ُس ب٩ُِ ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َو  َو٣َُح٤َّ

ا َٗ ْة  َ٘ ٌٔیٕس َبِصٔیٌّ ٔث َة َو٣َِد٠َُس ب٩ُِ َیزٔیَس َوَس٤َ٠َُة ب٩ُِ َس ٌَ ١ِ أََحْس ٨ِ٣ُٔض٥ِ َربٔی ُ٘ ٥ِ٠َ َش َٓ َواَ٪ َولَاَ٪ َخیَِر أَص١ِٔ َز٣َا٧ٔطٔ  ِٔ ٢َ اب٩ُِ أَبٔي َػ

 ُ٥٠ًَِ الَي أَ ٌَ ٔ َواهَّللُ َت طُ ٩ِ٣ٔ أَبٔي اٟزُّبَیِر ٌَ ٔ َو َا أَِحَشبُُط َس٤ٔ ثَىٔي أَبُو اٟزُّبَیِر  َحسَّ

 رتہمج بسح اسقب ےہ

ی، نسح، انب اصحل، ییحی نب دیعس، اقمس نب دمحم نب  دمحم نب اخدل نب یلخ، فہ اےنپ فادل ےس، :  رافی ئ
صب

ہملس ینعی انب دبعاکلمل وع

 اوبرکب، راعف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

  ںیہن اکاٹ اجےئ اگ؟نج اایشء ےک وچری رکےن ںیم اہھت

     1276    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ خاٟس ب٩ خلي، وہ اپ٨ے واٟس سے، س٤٠ہ شٌىي اب٩ ًبسا٠٤ٟک ًوػٌي، حش٩، اب٩ ػاٟح، یحٌي ب٩ سٌیس،  :  راوی



 

 

 ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ابوبَک، رآٍ

 ٣َ ث٨ََا َطَبابَ أَِخبََر٧َا َخأُٟس ب٩ُِ َرِوٕح اٟسِّ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٣َِوَصٕب  ىٔي اب٩َِ َخأٟٔس ب٩ِٔ َیزٔیَس ب٩ِٔ  ٌِ ث٨ََا َیزٔیُس َش ا٢َ َحسَّ َٗ ُة ِظقٔيُّ 

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟزُّبَیِر ٤ُِِٟٔیَرةٔ ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ًَلَي ٣ُِدَت٠ٕٔص َو َا ٩ًَِ ا َِٟیَص   ٥َ

 ٍْ ِل َٗ  ٨ِ٣َُتضٕٔب َو َا َخائ٩ٕٔ 

 رتہمج بسح اسقب ےہ

ی، نسح، انب اصحل، ییحی نب دیعس، اقمس نب دمحم نب  :  رافی ئ
صب

دمحم نب اخدل نب یلخ، فہ اےنپ فادل ےس، ہملس ینعی انب دبعاکلمل وع

 اوبرکب، راعف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 نج اایشء ےک وچری رکےن ںیم اہھت ںیہن اکاٹ اجےئ اگ؟

     1277    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ےہتزج٤ہ اض حسیث لا ب٬ي سابٙ ٛے ٣لابٙ  :  راوی

ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟزُّبَیِر َث  ٌَ ٩ًَِ أَِط ث٨ََا أَبُو َخأٟٕس  ا٢َ َحسَّ َٗ ََلٔئ  ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ا٢َ أَبُو أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ  ٍْ ِل َٗ ًَلَي َخائ٩ٕٔ  َِٟیَص 

 ْٕ ی ٌٔ إر َؿ ُث ب٩ُِ َسوَّ ٌَ  ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَِط

رضحت اجرب ےن رفامای ایختن رکےن فاےل صخش اک اہھت اکانٹ ںیہن ےہ رضحت اامؾ رتہمج اس دحثی اک یھب اسقب ےک اطمقب ےہ۔ 

 اسنیئ ےن رفامای ہک رافی اثعش نب وسار فیعض رافی ںیہ۔

 رتہمج اس دحثی اک یھب اسقب ےک اطمقب ےہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہھت اکےنٹ ےک دعب وچر اک اپں اکانٹ اسیک ےہ؟

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 اہھت اکےنٹ ےک دعب وچر اک اپں اکانٹ اسیک ےہ؟

     1278    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 یوسٕ، حارث ب٩ حاكب س٠امی٪ ب٩ س٥٠ ٣ؼاحفي ب٠خي، نرض ب٩ ط٤ی١، ح٤از، :  راوی

ث٨ََا حَ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ا٨َّٟرِضُ ب٩ُِ ُط٤َِی١ٕ  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟب٠ِخٔيُّ  ٤ََِٟؼاحٔفٔيُّ ا ُ٪ ب٩ُِ َس٥ٕ٠ِ ا ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ُس٠َامِیَ  ُٕ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا یُوُس َٗ اْز  َّ٤

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّي اهَّللُ  َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ َحاكٕٔب أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ا٢َ ا َ٘ َٓ  َٚ ٤ََّا رَسَ اُٟوا یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ إ٧ٔ َ٘ َٓ ُت٠ُوُظ  ِٗ ا٢َ ا َ٘ َٓ تَٔي ب٠ٔٓٔؽٕ 
ُ ٥َ أ َّ٠

ِ  رِٔج٠ُطُ ث٥َُّ رَسَ  ٌَ ٔل ُ٘ َٓ  َٚ ا٢َ ث٥َُّ رَسَ َٗ وا یََسُظ  ٌُ َل ِٗ ا٢َ ا َٗ  َٚ ٤ََّا رَسَ اُٟوا یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ إ٧ٔ َٗ ُت٠ُوُظ  ِٗ ًَِضسٔ أَبٔي بََِکٕ َرضٔيَ ا ًَلَي  اهَّللُ  َٚ 

٨ًَُِط لَاَ٪  ا٢َ أَبُو بََِکٕ َرضَٔي اهَّللُ  َ٘ َٓ َِٟدا٣َٔشَة  ا ا ـّ َٚ أَِش َضا ث٥َُّ رَسَ َوائ٤ُُٔط ل٠ُُّ َٗ   ِ ٌَ ٔل ُٗ ي 
َّ ٨ُِط َحً ًَ ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

ٔلَي ٓٔتَِیةٕ  طُ إ ٌَ َٓ ُت٠ُوُظ ث٥َُّ َز ِٗ ا٢َ ا َٗ ٥َ٠ًَِ بَٔضَذا حٔیَن  ا٢َ  أَ َ٘ َٓ ٔ َولَاَ٪ یُٔحبُّ اِِل٣َٔاَرَة  ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ اٟزُّبَیِر ُت٠ُوُظ ٨ِ٣ُٔض٥ِ  ِ٘ یِٕع َٟٔی ٩ِ٣ٔ ُِقَ

َت٠ُوظُ  َٗ َّي  بُوُظ َحً َب ََضَ َٓکَاَ٪ إَٔذا ََضَ ٠َِیض٥ِٔ  ًَ زُوُظ  أ٣ََّ َٓ ٠َِی٥ُِٜ  ًَ زُونٔي   أ٣َِّ

ی یخلب، رضن نب لیمش،  ،ند، ویفس، اح

ذف

رث نب احبط ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امیلسؿ نب ملس اصم

دختم ںیم اکی وچر شیپ ای ایگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس وک لتق رک دف )ویکہکن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک 

 آےئ اگ( اس رپ گووگں ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! ذبرہعی فیح اس ابت اک ملع وہایگ اھت ہک ہی صخش اہھت اکےنٹ ےس وچری ےس ابز ںیہن

اس صخش ےن وچری یک ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس صخش وک لتق رک دف۔ رھپ گووگں ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! 

اہھت اکٹ دای ایگ( رھپ اس صخش اس صخش ےن وچری یک ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس اک اہھت اکٹ دف )رہب احؽ اس اک 

ےن رضحت اوبرکب ےک دفر الختف ںیم وچری یک اہیں کت ہک اس صخش ےک ہارفں اہھت اپؤں ٹک ےئگ )ینعی اس وک ہلثم رک دای ایگ( رپ 

افق اس صخش ےن اپوچن ں رمہبت وچری رک یل۔ رضحت اوبرکب ےن رفامای روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس یک احتل ےس وخب ف

ےھت ایس فہج ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اھت ہک اس وک لتق رک دف۔ رھپ رضحت اوبرکب ےن اس وک وحاہل رک دای رقشی ےک 

 واؿ گووگں وک لتق رکےن ےک فاےطس۔ اؿ گووگں ںیم رضحت دبعاہلل نب زریب یھب ےھت فہ رسربایہ یک وخاشہ رےتھک ےھت۔ اوہنں 

ےس مت ھجم وک اانپ رسدار انب گو اوہنں ےن اؿ وک رسدار انب ایل۔ رھپ رضحت دبعاہلل نب زریب سج فتق اس وک امرےت وت ےن اہک ابیق گووگں 

 امتؾ گوگ اس وک امرےت اہیں کت ہک اس وک امر ڈاال ینعی لتق رک دای ویکہکن فہ ایس اک ہ قحت اھت۔

ی یخلب، رضن نب لیمش،  ،ند، ویفس :  رافی

ذف

 ، احرث نب احبطامیلسؿ نب ملس اصم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر ےک دفونں اہھت افر اپں اکےنٹ اک ایبؿ

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب



 

 

 وچر ےک دفونں اہھت افر اپں اکےنٹ اک ایبؿ

     1279    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ًبیس ب٩ ً٘ی١، جسی، ٣ؼٌب ب٩ ث٠ب ، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، جابز ب٩ ًبساهَّلل :  راوی

ُب ب٩ُِ  ٌَ ث٨ََا ٣ُِؼ ا٢َ َحسَّ َٗ ی  ث٨ََا َجسِّ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَ٘ٔی١ٕ  ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ًُبَِیسٔ ب٩ِٔ  ُس ب٩ُِ  ٔس ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ثَابٕٔ  

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٔلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٕٚ إ ا٢َ ٔجیَئ بَٔشارٔ َٗ ًَِبٔس اهَّللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز َٜٔسرٔ  ٨ِ٤ُ ِٟ اُٟوا یَا َرُسو٢َ ا َ٘ َٓ ُت٠ُوُظ  ِٗ ا٢َ ا َ٘ َٓ

ٍَ ث٥َُّ ٔجیَئ  ٔل ُ٘ َٓ وُظ  ٌُ َل ِٗ ا٢َ ا َٗ  َٚ ٤ََّا رَسَ ُتَٔي اهَّللٔ إ٧ٔ أ َٓ  ٍَ ٔل ُ٘ َٓ وُظ  ٌُ َل ِٗ ا٢َ ا َٗ  َٚ ٤ََّا رَسَ اُٟوا یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ إ٧ٔ َ٘ َٓ ُت٠ُوُظ  ِٗ ا٢َ ا َ٘ َٓ ا٧َٔیَة 
بٔطٔ اٟثَّ

ُتَٔي بٔطٔ اٟزَّابٔ  وُظ ث٥َُّ أ ٌُ َل ِٗ ا٢َ ا َ٘ َٓ  َٚ ٤ََّا رَسَ اُٟوا یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ إ٧ٔ َٗ ُت٠ُوُظ  ِٗ ا٢َ ا َ٘ َٓ أَٟثَة 
ا٢َ بٔطٔ اٟثَّ َ٘ َٓ َة  اُٟوا یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  ٌَ َٗ ُت٠ُوُظ  ِٗ ا

ٔلَي ٣ٔزِبَس  ٨َا بٔطٔ إ ِ٘ ا٧َِل٠َ َٓ ا٢َ َجابْٔز  َٗ ُت٠ُوُظ  ِٗ ا٢َ ا َٗ َِٟدا٣َٔشَة  ُتَٔي بٔطٔ ا أ َٓ وُظ  ٌُ َل ِٗ ا٢َ ا َٗ  َٚ ٤ََّا رَسَ ًَلَي إ٧ٔ َٓاِسَت٠َِقي  ٥ٔ َوَح٨َ٠ِ٤َاُظ  ٌَ ا٨َّٟ

 َٓ َ بَٔیَسیِطٔ َورِٔج٠َِیطٔ 
رشَّ َٛ ٔ ث٥َُّ  أَٟثَة َهِضزٔظ ٠َِیطٔ اٟثَّ ًَ ١َ ٣ِٔث١َ َذَٟٔک ث٥َُّ َح٠٤َُوا  ٌَ َٔ َٓ ا٧َٔیَة 

٠َِیطٔ اٟثَّ ًَ ًَِ  اِِلٔب١ُٔ ث٥َُّ َح٠٤َُوا  اِنَؼَس

ا٢َ أَبُو َٗ  ٔ ِٟٔحَحاَرة ٠َِیطٔ بٔا ًَ ٕ ث٥َُّ َر٣َِی٨َا  ِی٨َاُظ فٔي بٔئِز َ٘ ِٟ َت٨َ٠ِاُظ ث٥َُّ أَ َ٘ َٓ  ٔ ِٟٔحَحاَرة ٣َِی٨َاُظ بٔا ِح٩ٔ٤َ َوَصَذا َحٔسیْث ٨ِ٣ََُکْ ًَِبس اٟزَّ  ََفَ

 ُ٥٠ًَِ الَي أَ ٌَ َِٟحٔسیٔث َواهَّللُ َت ؤیِّ فٔي ا َ٘ ِٟ َِٟیَص بٔا ُب ب٩ُِ ثَابٕٔ   ٌَ  َو٣ُِؼ

، دمحم نب دکنمر، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک اکی وچر روسؽ رکمی 

 

لی ب

 

دمحم نب دبعاہلل نب دیبع نب لیقع، دجی، بعصم نب ب

ملس یک دختم ںیم الای ایگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اس وک امر ڈاگو گووگں ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! یلص اہلل ہیلع فآہل ف

اس صخش ےن وچری یک ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای )داایں( اہھت اکٹ دف۔ رھپ فہ صخش دفرسی رمہبت دختم وبنی 

 ایگ )ایس وچری ےک رجؾ یک فہج ےس( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس صخش وک امر ڈاگو۔ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم شیپ ای

گووگں ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! اس صخش ےن وچری یک ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس اک )ابایں اہھت( اکٹ ڈاگو۔ 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس وک امر ڈاگو۔ گووگں ےن اہک ای روسؽ اہلل! اس صخش رھپ اس صخش وک رسیتی رمہبت شیپ ای ایگ آپ یلص 

ےن وچری یک ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس اک )ابایں اپؤں( اکٹ دف۔ رھپ فہ صخش وچیھت رمہبت احرض ای ایگ۔ آپ 

 رعض ای ای روسؽ اہلل! اس صخش ےن وچری یک ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای امر ڈاگو اس وک۔ گووگں ےن

 فآہل فملس ےن رفامای )اس صخش اک داایں اپؤں( اکٹ دف۔ رھپ فہ صخش اپوچن ں رمہبت شیپ ای ایگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای

 افر اس وک ااھٹای افر فہ صخش تچ ٹیل ایگ اس وک امر دف۔ رضحت اجرب ےن رفامای اس صخش وک )اقمؾ رمدب معن یک اجبن 

ے

ےل رک لچ دیئ

فہ صخش اےنپ ےٹک وہےئ اہوھتں افر اپؤں ےس اھبگ ڑھکا وہا اس صخش وک افٹن دھکی رک ڑھبک ےئگ رھپ اس وک ااھٹای رھپ اس ےن ایس 

ےن اس وک رھتپفں ےس امر ڈاال۔ رھپ اس وک رطہقی ےس ای رھپ اس وک ااھٹای رھپ رسیتی رمہبت اس صخش وک احرض ای ایگ آرخ اکر مہ گووگں 



 

 

ونکںیئ ںیم ڈاؽ دای افر افرپ ےس رھتپ امرے۔ رضحت اامؾ اسنیئ ےن رفامای ہی دحثی رکنم ےہ افر بعصم نب اثتب وقی رافی ںیہن 

 ےہ۔

، دمحم نب دکنمر، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 

لی ب

 

 دمحم نب دبعاہلل نب دیبع نب لیقع، دجی، بعصم نب ب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفس ںیم اہھت اکےنٹ ےس قلعتم

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 رفس ںیم اہھت اکےنٹ ےس قلعتم

     1280    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪، ب٘یہ، ٧آٍ ب٩ یزیس، حیوہ ب٩ َشیح، ًیاغ ب٩ ًباض، ج٨ازة ب٩ ابوا٣یة، بُس ب٩ ابواركاٚ :  راوی

ثَىٔي َحِیَوةُ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٍُ ب٩ُِ َیزٔیَس  ٔ ثَىٔي ٧َآ ا٢َ َحسَّ َٗ ُة  ثَىٔي َب٘ٔیَّ َٗا٢َ َحسَّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪  ًَیَّأغ ب٩ِٔ  أَِخبََر٧َا   ٩ًَِ یِٕح   ب٩ُِ َُشَ

َّي ُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ُ  بُُِسَ ب٩َِ أَبٔي أَِركَاَة  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َة  ٩ًَِ ُج٨َاَزَة ب٩ِٔ أَبٔي أ٣َُیَّ و٢ُ  َا  ًَبَّإض  ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َش ًَ اهَّللُ 

رَفٔ  ٍُ اِْلَیِٔسی فٔي اٟشَّ َل ِ٘  ُت

، رسب نب اوبارساؼ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رمعف نب امثعؿ، ہیقب، انعف نب زیدی، ویحہ نب رشحی، ایعش نب

 

 ابعس، انجدة نب اوبامتئة

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک رفس ںیم اہھت ہن اکےٹ اجںیئ

، رسب نب اوبارساؼرمعف نب امثعؿ، ہیقب، انعف نب زیدی، ویحہ نب رشحی، ایعش نب ابعس، انجدة نب اوب :  رافی

 

 امتئة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 رفس ںیم اہھت اکےنٹ ےس قلعتم

     1281    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ٣سر ، یحٌي ب٩ ح٤از، ابوًوا٧ة، ٤ًز، اب٩ ابوس٤٠ہ، وہ اپ٨ے واٟس سے، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ ٤ًََُز َوصُوَ  ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ َح٤َّازٕ  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ ٣ُِسرٕٔ   ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ا ٩ًَِ أَبٔیطٔ   اب٩ُِ أَبٔي َس٤َ٠ََة 

ا٢َ أَبُوأَبٔي  َٗ ِو ب٨َٔٓعٕ  َٟ طُ َو ٌِ ٔ ب َٓ ِبُس  ٌَ ِٟ َٚ ا ا٢َ إَٔذا رَسَ َٗ  ٥َ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ أَبٔي َس٤َ٠ََة  صَُزیَِزَة 



 

 

َِٟحٔسیٔث  ؤیِّ فٔي ا َ٘ ِٟ  َِٟیَص بٔا

، رمع، انب اوبہملس

 

ة

 

، فہ اےنپ فادل ےس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع نسح نب دمرک، ییحی نب  ،ند، اوبوعاب

فآہل فملس ےن رفامای سج فتق الغؾ وچری رکے اس وک رففتخ رک دف ہاےہ سیب یہ درمہ ںیم رففتخ وہ اامؾ اسنیئ ےن رفامای رمعف نب 

 ہملس دحثی ںیم وقی ںیہن ےہ۔

، رمع، انب اوبہملس، فہ اےنپ فادل ےس، اوبرہریہنسح نب دمرک، ییحی نب  ،ند، اوبوعا :  رافی

 

ة

 

 ب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمد ےک ابغل وہےن یک رمع افر رمد ف وعرت رپ سک رمع ںیم دح اگلیئ اجےئ؟

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 د ےک ابغل وہےن یک رمع افر رمد ف وعرت رپ سک رمع ںیم دح اگلیئ اجےئ؟رم

     1282    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس، طٌبہ، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًیر، ًلیہ :  راوی

 َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ا٢َ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ َٗ َُّط أَِخبََرُظ  َة أ٧َ ٔلیَّ ًَ  ٩ًَِ  ٕ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ٤ًَُیِر ًَِبٔس ا  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ

َت١ِ  ِ٘ ٥ِ ُش َٟ ِد اِسُتِحٌَٔي َو ٥ِ َتَِخُ َٟ ُٗت١َٔ َو٩ِ٣َ  َزتُُط  ٌِ َد ٔط ٩ِ٤َ َخَ َٓ یَِوَة َولَاَ٪ ی٨َُِوزُ  ٨ُِ  فٔي َسِئي ُِقَ
ُٛ 

دبعاکلمل نب ریمع، ہیطع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ہلیبق ینب رقظی ےک دیقویں ںیم ےس اھت گوگ اؿ وک  اامسلیع نب دوعسد، اخدل، ہبعش،

داھکی رکےت ےھت ارگ اؿ ےک انػ ےک ےچین ابؽ ےلکن وہےئ وہےت وت اؿ وک لتق رک ڈاےتل افر سج ےک ابؽ )زری انػ( ہن ےلکن وہےئ 

 وہےت وت اس وک وھچڑ دےتی۔

 دل، ہبعش، دبعاکلمل نب ریمع، ہیطعاامسلیع نب دوعسد، اخ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکٹ رک اس یک رگدؿ ںیم اکٹلان

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 وچر اک اہھت اکٹ رک اس یک رگدؿ ںیم اکٹلان

     1283    حسیث                               ج٠س سو٦  :  سج٠



 

 

 سویس ب٩ نص، ًبساهَّلل، ابوبَک ب٩ ًلي، ححاد، ٣ٜحو٢، اب٩ ٣حیریز :  راوی

٩ًَِ ٣َِٜحُ  َِٟححَّأد  ٩ًَِ ا ًَلٓٔيٕ  ٩ًَِ أَبٔي بََِکٔ ب٩ِٔ  ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ُِٟ  وأَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنِصٕ  َ ا٢َ َسأ َٗ  ٕ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َُحیِرٔیز  ٢ٕ

٠َیِ  ًَ َّي اهَّللُ  ٍَ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َل َٗ ا٢َ ُس٨َّْة  َٗ ٚٔ فٔي ٨ًُُ٘ٔطٔ  ارٔ ٙٔ یَٔس اٟشَّ ٠ٔی ٌِ ٩ًَِ َت َة ب٩َِ ًُبَِیٕس  َٟ ا ـَ َٓ َٙ َّ٠ ًَ ٕٚ َو ٥َ یََس َسارٔ طٔ َوَس٠َّ

 یََسُظ فٔي ٨ًُُ٘ٔطٔ 

یلع، اجحج، وحکمؽ، انب ریحمزی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اضفہل نب دیبع ےس ہک  ہک وچر اک اہھت وسدی نب رصن، دبع اہلل، اوبرکب نب 

اس یک رگدؿ ںیم اکٹل دانی اسیک ےہ؟ اوہنں ےن رفامای تنس ےہ۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی وچر اک اہھت اکاٹ افر )اکٹ 

 رک( اس ےک ےلگ ںیم اکٹل دای۔

  نب رصن، دبعاہلل، اوبرکب نب یلع، اجحج، وحکمؽ، انب ریحمزیوسدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب

 وچر اک اہھت اکٹ رک اس یک رگدؿ ںیم اکٹلان

     1284    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٤ًز ب٩ ًلي ٣٘سمي، ححاد، ٣ٜحو٢، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣حیریز :  راوی

 ٩ًَِ ٣َ َِٟححَّاُد  ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ مٔيُّ 
سَّ َ٘ ٤ُِٟ ًَلٓٔيٕ ا ثَىٔي ٤ًَُزُ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ ًَ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ ِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ُِٜحو٢ٕ 

 َٗ ٨َّٔة صَُو  ٚٔ ٩ِ٣ٔ اٟشُّ ارٔ ٙٔ اٟشَّ َِٟیٔس فٔي ٨ًُُ َٙ ا ٠ٔی ٌِ ََٟة ب٩ِٔ ًُبَِیٕس أََرأَیَِ  َت ا ـَ َٔ ٔ ٟ  ُ٠ُِٗ ا٢َ  َٗ  ٕ َّي ٣َُحیِرٔیز ُتَٔي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٥ِ أ ٌَ ا٢َ َن

 ٔ ُط ف َ٘ َّ٠ًَ ٍَ یََسُظ َو َل َ٘ َٓ  ٕٚ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔشارٔ ْٕ َو َا یُِحَتخُّ بَٔحٔسیثٔطٔ اهَّللُ  ٌٔی َِٟححَّاُد ب٩ُِ أَِركَاَة َؿ ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ا٢َ أَبُو  َٗ  ي ٨ًُُ٘ٔطٔ 

دمحم نب اشبر، رمع نب یلع دقمیم، اجحج، وحکمؽ، دبعارلنمح نب ریحمزی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اضفہل نب دیبع ےس اہک ای وچر اک 

 ےہ؟ اوہنں ےن رفامای   اہں! روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم اکی وچر اک اعمہلم اہھت اس ےک ےلگ ںیم اکٹلان تنس

شیپ وہا۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس اک اہھت اکٹ ایل افر اس ےک ےلگ ںیم اکٹل دای۔ رضحت اامؾ اسنیئ ےن رفامای ہک اس دحثی 

   تج ںیہن وہ یت۔یک اہک د ںیم اجحج نب ارسات ےہ سج یک دحثی

 دمحم نب اشبر، رمع نب یلع دقمیم، اجحج، وحکمؽ، دبعارلنمح نب ریحمزی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچر اک اہھت اکےنٹ ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک :   ابب



 

 

 رگدؿ ںیم اکٹلانوچر اک اہھت اکٹ رک اس یک 

     1285    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٤ًزو ب٩ ٨٣ؼور، حشا٪ ب٩ ًبساهَّلل، ٣ٔـ١ ب٩ ٓـاٟة، یو٧ص ب٩ یزیس، سٌس ب٩ ابزاہی٥، ٣شور ب٩ ابزاہی٥،  :  راوی

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًوٖ

ا ث٨ََا َحشَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ِزُو ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ًَ ا٢َ أَِخبََرنٔي  َٗ ٩ًَِ یُو٧َُص ب٩ِٔ َیزٔیَس  َة  َٟ ا ـَ َٓ ١ُ ب٩ُِ  َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبٔس اهَّللٔ  ُ٪ ب٩ُِ 

ٖٕ أَ٪َّ َرُس  ِو ًَ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٤ِِٟٔشَورٔ ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ ا ُث  َس ب٩َِ إٔبَِزاصٔی٥َ یَُحسِّ ٌِ ُ  َس ٌِ ٠ًََ َس٤ٔ َّي اهَّللُ  ِیطٔ و٢َ اهَّللٔ َػل

ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َوَصَذا ٣ُزَِس١ْ  ا٢َ أَبُو  َٗ َِٟحسُّ  ٠َِیطٔ ا ًَ ٕة إَٔذا أُٗٔی٥َ  َٗ ز٦َُّ َػاحُٔب رَسٔ َِ ا٢َ  َا ُش َٗ  ٥َ َِٟیَص بَٔثابٕٔ   َوَس٠َّ  َو

، ویسن نب زیدی، دعس نب اربامیہ، وسمر نب اربامیہ، دبعارلنمح نب

 

 وعػ ےس رمعف نب وصنمر، اسحؿ نب دبع اہلل، لضفم نب اضفَة

رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج فتق وچر رپ دح اگلیئ اجےئ رھپ وچری ےک امؽ اک امضؿ اس رپ 

 رضفری ہن وہاگ ۔

، ویسن نب زیدی، دعس نب اربامیہ، وسمر نب اربامیہ، دبعارلنمح :  رافی

 

 نب وعػ رمعف نب وصنمر، اسحؿ نب دبعاہلل، لضفم نب اضفَة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اامیؿ افر اس ےک اراکؿ : ابب

 الضف اامعؽ

 اتکب اامیؿ افر اس ےک اراکؿ :   ابب

 الضف اامعؽ

     1286    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوًبساٟزح٩٤ اح٤س ب٩ طٌیب، ٤ًزو ب٩ ًلي، ًبساٟزح٩٤، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، ابوہزیزہ :  راوی

ثَ  َٗا٢َ َحسَّ ًَلٓٔيٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ٔوطٔ  ِٔ َٟ ِیٕب ٩ِ٣ٔ  ٌَ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَِح٤َُس ب٩ُِ ُط ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َحسَّ َٗ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ث٨ََا ٨َا 

َّي  ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٤َُِٟشیَّٔب  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٕس  ٌِ ٥َ ُسئ١َٔ أَیُّ إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اهَّللُ 

ا٢َ اِِلٔی٤َاُ٪ بٔاهَّللٔ َوَرُسؤٟطٔ  َٗ  ١ُ ـَ ِٓ ٤ًَِا٢ٔ أَ  اِْلَ



 

 

، رمعف نب یلع، دبعارلنمح، اربامیہ نب دعس، زرہی، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اوبدبعارلنمح ادمح نب بیعش

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ای ایگ وکؿ اسلمع الضف ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دخافدن دقفس 

  رکان۔افر اس ےک روسؽ )یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( رپ نیقی

 اوبدبعارلنمح ادمح نب بیعش، رمعف نب یلع، دبعارلنمح، اربامیہ نب دعس، زرہی، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اامیؿ افر اس ےک اراکؿ :   ابب

 الضف اامعؽ

     1287    حسیث                               ٠س سو٦ج  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساهَّلل، ححاد، اب٩ جزیخ، ًث٤ا٪ ب٩ ابوس٠امی٪، ًلي ا اززی، ًبیس ب٩ ٤ًیر، ًبساهَّلل ب٩ حبشي خثَّم :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ث٨ََا َححَّاْد  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اهَّللٔ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ًَلٓٔيٕ اِْلَِززٔیِّ   ٩ًَِ  ٪َ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي ُس٠َامِیَ َحسَّ

٥َ ُس  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َّٔمِّ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٌَ َِٟدِث ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ حُِبٔشٓيٕ ا ًَ  ٩ًَِ  ٕ ا٢َ إٔی٤َاْ٪  َا ًُبَِیٔس ب٩ِٔ ٤ًَُیِر َ٘ َٓ  ١ُ ـَ ِٓ ٤ًَِا٢ٔ أَ ئ١َٔ أَیُّ اِْلَ

ْة ٣َبِرُوَرةْ َط   کَّ ٓٔیطٔ َؤجَضاْز  َا ٠ُُُو٢َ ٓٔیطٔ َوَححَّ

 ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

 
 

اہرفؿ نب دبع اہلل، اجحج، انب رججی، امثعؿ نب اوبامیلسؿ، یلع االزدی، دیبع نب ریمع، دبعاہلل نب یشبح ثخ

ےن رفامای اامیؿ ہک سج ںیم کش ہن وہ افر اہجد ہک رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ای ایگ وکؿ اس لمع الضف ےہ؟ اوہنں 

 سج ںیم وچری ہن وہ افر جح ربمفر۔

  :  رافی

 
 

 اہرفؿ نب دبعاہلل، اجحج، انب رججی، امثعؿ نب اوبامیلسؿ، یلع االزدی، دیبع نب ریمع، دبعاہلل نب یشبح ثخ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اامیؿ اک زمہ

 اتکب اامیؿ افر اس ےک اراکؿ :   ابب

 اامیؿ اک زمہ

     1288    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، ٨٣ؼور، ك٠ٙ ب٩ حبیب، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

 ِ ا٢َ أ٧َ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ أَِخبََر٧َا إِٔسَح َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٙٔ ب٩ِٔ َحبٔیٕب  ٩ًَِ ك٠َِ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َبأ٧ََا َجزٔیْز 



 

 

٤َُط أَِ٪ یَُٜوَ٪ اهَّللُ ٌِ ٩َّ ٓٔیطٔ َوَجَس بٔض٩َّٔ َحََلَوَة اِِلٔی٤َأ٪ َوكَ ُٛ ٥َ ثَََلْث ٩ِ٣َ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  زَّ َوَج١َّ َوَر َػل ًَ ا   َِٟیطٔ ٤٣َّٔ ٔ ُسوُُٟط أََحبَّ إ

 َٟ ٔ ٍَ ٓٔیَضا أََحبَّ إ َ٘ َی َٓ ًَٔوی٤َْة  َس ٧َاْر  َٗ َُِف فٔي اهَّللٔ َوأَِ٪ تُو َ  بٔاهَّللٔ َطِیّئأسَواص٤َُا َوأَِ٪ یُٔحبَّ فٔي اهَّللٔ َوأَِ٪ َیِب  ِیطٔ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ شُرِشٔ

 رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر، قلط نب بیبح، اسن نب امکل ےس

( ہی ہک اہلل افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 7صخش ںیم نیت زیچ ں وہں یگ فہ اامیؿ اک ذاہقئ افر فطل احلص رکے اگ )

 ےک ےیل دینمش رکے )ینعی کین گووگں ےس ( ہی ہک اہلل ےک ےیل دفیتس رکے افر اہلل اعتیل یہ5اسھت بس ےس زایدہ تبحم رےھک )

( ارگ ڑبی افر وخانفک آگ الجیئ اجےئ وت اس ںیم رگ اجان وبقؽ رکے نکیل دخا 3دفیتس رکے افر رشمنیک ف افکر ےس دینمش رےھک )

 ےک اسھت یسک وک رشکی ہن رقار دے۔

 اقحس نب اربامیہ، رجری، وصنمر، قلط نب بیبح، اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اامیؿ ےک ذاہقئ ےس قلعتم

 اتکب اامیؿ افر اس ےک اراکؿ :   ابب

 اامیؿ ےک ذاہقئ ےس قلعتم

     1289    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 طٌبہ، ٗتازة، ا٧ص ب٩ ٣اٟک سویس ب٩ نص، ًبساهَّلل، :  راوی

 ٔ ُ  أ٧َََص ب٩َِ ٣َاٟ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ِبُس اهَّللٔ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُث أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنِصٕ  ٨ًَُِط یَُحسِّ ٕک َرضَٔي اهَّللُ 

ا٢َ ثَََلْث ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  زَّ َوَج١َّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ًَ ٤َِٟزَِئ  َا یُحٔبُّطُ إ ٔاَّ ِهَّلِل  ٩َّ ٓٔیطٔ َوَجَس َحََلَوَة اِِلٔی٤َأ٪ ٩ِ٣َ أََحبَّ ا
ُٛ

َٖ فٔي ا٨َّٟارٔ أَحَ  َذ ِ٘ ا ٔسَواص٤َُا َو٩ِ٣َ لَاَ٪ أَِ٪ ُش َِٟیطٔ ٤٣َّٔ ٔ ًَزَّ َوَج١َّ َوَرُسوُٟطُ أََحبَّ إ َِٟیطٔ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ َو٩ِ٣َ لَاَ٪ اهَّللُ  ٔ ٔلَي اِلٜرُِفٔ بَّ إ ٍَ إ َیزِٔج

َذُظ اهَّللُ ٨ِ٣ٔطُ  َ٘ َس أَِ٪ أَِن ٌِ  َب

وسدی نب رصن، دبع اہلل، ہبعش، اتقدة، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج صخش 

اہلل افر اس ےک روسؽ ےک اسھت بس ےس زایدہ  ںیم نیت زیچ ں وہں یگ فہ صخش اامیؿ ےک ذاہقئ ےس فطل ادنفز وہاگ اکی وت ہی ہک

تبحم رےھک دفرسے ہی ہک فہ صخش آگ ںیم رگ اجان وظنمر رکے نکیل افکر ف رشمنیک ںیم ےس وہان وظنمر ہن رکے بج دخافدن 

 دقفس ےن اس وک رفک ےس اجنت اطع رفامیئ۔



 

 

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، ہبعش، اتقدة، اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 االسؾ یک ریش ینی

 اتکب اامیؿ افر اس ےک اراکؿ :   ابب

 االسؾ یک ریش ینی

     1290    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ےہ۔ اض حسیث َشیٕ لا تزج٤ہ ساب٘ہ حسیث ٛے ٣لابٙ :  راوی

٠َِیطٔ  ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ ح٤َُِیٕس  ٌٔی١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَلٔيُّ ب٩ُِ حُِحز ٩َّ ٓٔیطٔ أَِخبََر٧َا  ُٛ ا٢َ ثَََلْث ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

َٟیِ  ٔ ُظ أَِ٪ َوَجَس بٔض٩َّٔ َحََلَوَة اِِلِٔسََل٦ٔ ٩ِ٣َ لَاَ٪ اهَّللُ َوَرُسوُُٟط أََحبَّ إ  ِهَّلِل َو٩ِ٣َ یََِکَ
ُط إ ٔاَّ ٤َِٟزَِئ  َا یُحٔبُّ ا ٔسَواص٤َُا َو٩ِ٣َ أََحبَّ ا طٔ ٤٣َّٔ

ُظ أَِ٪ ی٠َُِقي فٔي ا٨َّٟارٔ  ٤َا یََِکَ
َٛ ٔلَي اِلٜرُِفٔ  ٍَ إ  َیزِٔج

 اس دحثی رشفی اک رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔

  ےہ۔اس دحثی رشفی اک رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 االسؾ یک رعتفی

 اتکب اامیؿ افر اس ےک اراکؿ :   ابب

 االسؾ یک رعتفی

     1291    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٤ی١، ٛہ٤ص ب٩ حش٩، ًبساهَّلل ب٩ بزیسہ، یحٌي ب٩ ش٤ٌز، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز، ٤ًز ب٩ اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، نرض ب٩ ط :  راوی

 خلاب

ا َٗ َِٟحَش٩ٔ  ِض٤َُص ب٩ُِ ا َٛ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ث٨ََا ا٨َّٟرِضُ ب٩ُِ ُط٤َِی١ٕ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ بَُزیَِسَة أَِخبََر٧َا إِٔسَح ًَ ث٨ََا  ٢َ َحسَّ

ا٢َ بَِی٤َ٨َا ٧َِح٩ُ ٨ًَِٔس َرُس ٩ًَِ َیحِ  َٗ أب  َِٟدلَّ ثَىٔي ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز  ًَ ٤ََز أَ٪َّ  ٌِ ٠ًََِیطٔ ٌَي ب٩ِٔ َش َّي اهَّللُ  و٢ٔ اهَّللٔ َػل



 

 

 ٔ َیأب َطٔسیُس َسَواز ٠ًََِی٨َا َرُج١ْ َطٔسیُس بََیأق اٟثِّ  ٍَ ٥َ َذاَت یَِو٦ٕ إٔذِ ك٠ََ ُُٓط ٨٣َّٔا  َوَس٠َّ ٔ ز ٌِ رَفٔ َو َا َش ٠َِیطٔ أَثَزُ اٟشَّ ًَ ٔ  َا یَُزی  ز ٌَ
اٟظَّ

بَتَِیطٔ َوَوَؿ  ِٛ ٔلَي ُر بَتَِیطٔ إ ِٛ أَِس٨ََس ُر َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ٔلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َّي َج٠ََص إ ا٢َ یَا أََحْس َحً َٗ َٓدَٔذیِطٔ ث٥َُّ  ًَلَي  ِیطٔ  َّٔ َٛ  ٍَ

ُس أَ  ّسا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َوُت٘ٔی٥َ ا٣َُح٤َّ ََٟط إ ٔاَّ اهَّللُ َوأَ٪َّ ٣َُح٤َّ ٔ ا٢َ أَِ٪ َتِظَضَس أَِ٪  َا إ َٗ ٩ًَِ اِِلِٔسََل٦ٔ  تَٔي اٟزَّلَاَة َوَتُؼو٦َ ِخبٔرِنٔي  ِْ ََلَة َوتُ ٟؼَّ

حٔب٨َِ  ٌَ َٓ   َ ِٗ ا٢َ َػَس َٗ َِٟیطٔ َسبٔیَّل  ٔ َ  إ ٌِ ِٟبَِیَ  إِٔ٪ اِسَتَل اَ٪ َوَتُحخَّ ا ـَ ٩ًَِ اِِلٔی٤َأ٪ َر٣َ ا٢َ أَِخبٔرِنٔي  َٗ ُُٗط ث٥َُّ  َِٟیطٔ َشِشأَُُٟط َوُشَؼسِّ ٔ ا إ

ٔ َوََشِّ  َسرٔ ل٠ُِّطٔ َخیِرٔظ َ٘ ِٟ َِٟیِو٦ٔ اِْلٔخٔ َوا تُبٔطٔ َوُرُس٠ٔطٔ َوا ُٛ َٜتٔطٔ َو ٔ ٩َ٣ٔ بٔاهَّللٔ َو٣َََلئ ِْ ا٢َ أَِ٪ تُ َٗ ٩ًَِ أَِخبٔرِنٔي  َٓ ا٢َ  َٗ   َ ِٗ ا٢َ َػَس َٗ ظٔ 

ااِِلِٔحَشا ٩ًَِ اٟشَّ أَِخبٔرِنٔي  َٓ ا٢َ  َٗ َّطُ َیَزاَ   إ٧ٔ َٓ ٥َِٟ َت٩ُِٜ َتَزاُظ  إِٔ٪  َٓ ََّک َتَزاُظ  أ٧َ َٛ بَُس اهَّلَل  ٌِ ا٢َ أَِ٪ َت َٗ ٨ًََِضا ٔ٪  ٤َِِٟشئُو٢ُ  ا٢َ ٣َا ا َٗ ًَةٔ 

ا٢َ أَِ٪ َت٠َٔس اِْلَ  َٗ ٩ًَِ أ٣ََاَراتَٔضا  أَِخبٔرِنٔي  َٓ ا٢َ  َٗ ائ١ٔٔ  ٥َ٠ًَِ بَٔضا ٩ِ٣ٔ اٟشَّ َ ًَاَئ بٔأ َة رٔ َٟ ا ٌَ ِٟ َزاَة ا ٌُ ِٟ اَة ا َٔ ُِٟح ٣َُة َربََّتَضا َوأَِ٪ َتَزی ا

 َ٠ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ لٔي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ٠َبِٔثُ  ثَََلثّا ث٥َُّ  َٓ ا٢َ ٤ًَُزُ  َٗ ِٟب٨َُِیأ٪  أئ یََتَلاَوُٟوَ٪ فٔي ا ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَا ٤ًَُزُ َص١ِ َتِسرٔی ٩ِ٣َ اٟظَّ

  ُ٠ُِٗ ائ١ُٔ  ٥ُِٜ٤َِّ٠ أ٣ََِز زٔی٥ُِٜٔ٨  اٟشَّ ٌَ ٥ِ ُٟٔی ُٛ ََل٦ أََتا ٠ًََِیطٔ اٟشَّ َُّط ٔجبِرٔی١ُ  إ٧ٔ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ُ٠ًَِ  اهَّللُ َوَرُسوُٟطُ أَ

ش نب نسح، دبعاہلل نب ربدیہ، ییحی نب رمعی، دبعاہلل نب رمع، رمع نب اطخب ےس رفاتی ےہ ہک 

 م
کہ

ااحسؼ نب اربامیہ، رضن نب لیمش، 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےھٹیب وہےئ ےھت ہک اس دفراؿ اکی صخش آای سج ےک ڑپکے تہب  مہ گوگ اکی رفز روسؽ

دیفس ےھت اس ےک ابؽ تہب ایسہ رگن ےک ےھت ولعمؾ ںیہن وہ ا اھت ہک فہ رفس ےس آای ےہ افر امہرے ںیم ےس وکیئ صخش اؿ وک ںیہن 

ےک اپس اھٹیب اےنپ ےنٹھگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ونٹھگں ےس اگل رک افر اےنپ اہھت اچہپاتن اھت فہ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 اینپ راونں رپ رےھک )ینعی ادب ےس اھٹیب سج رطہقی ےس ہک یسک ااتسد ےک اسےنم وکیئ اشرگد اتھٹیب ےہ( رھپ فہ ےنہک اگل اے دمحم یلص اہلل

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس ابت یک وگایہ دانی ہک ابعدت ےک وکیئ القئ ںیہن ےہ  ہیلع فآہل فملس! التب ہک االسؾ ای ےہ؟ آپ یلص

 العفہ دخافدن دقفس ےک افر البہبش دمحم )یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( اس ےک ےجیھب وہےئ ںیہ افر امنز ڑپانھ زوکة ادا رکان افر راضمؿ ےک

 جح ےک ےیل آےن اجےن افر درگی رشاطئ رشیع جح یک اپیئ اجںیئ( اس ےن اہک آپ رفزے رانھک اخہن ہبعک اک جح رکان ارگ ساتق وہ )ینعی

ےہ رھپ اتہک ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن چس  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن چس رفامای۔ مہ وک ریحت وہیئ ہک وخد یہ وساؽ رک ا

 ےن رفامای نیقی رکان دخافدن دقفس رپ ینعی اس یک ذات افر افصت ںیم افر رفامای۔ رھپ اہک التب اامیؿ ای ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

اس ےک رفوتشں رپ )ہک فہ اس ےک اپک دنبے ںیہ( اسیج دخافدن دقفس اک مکح وہ ا ےہ اجب الےت ںیہ اؿ ںیم ڑبی ساتق دخا ےن دی 

رپ(  و ہک دخافدن دقفس ےن اےنپ روسگوں رپ انزؽ ےہ افر اس یک بتک رپ )ےسیج رقآؿ رکمی وترات الیجن زوبر رپ افر اس ےک ہفیحص 

رفامےئ فہ بس قح ںیہ دخافدن دقفس یک رطػ ےس ںیہ دخافدن دقفس ےک الکؾ ںیم افر اس ےک روسگوں رپ افر ایقتم ےک دؿ رپ 

افدن دقفس ےہ افر دقتری رپ )ہک ریخ افر رش بس ھچک دخافدن دقفس یک اجبن ےس ےہ ینعی اےھچ افر ربے بس اکؾ دیپا رکےن فاال دخ



 

 

اس وک وخب ولعمؾ اھت ہک ہی صخش ربا وہاگ ہی ااھچ وہاگ( اس ےک مکح ےک ریغب افر اس ےک ارادے ےک ریغب ااجنؾ ںیہن اپےت نکیل فہ 

اےھچ گووگں ےس وخش بیصن وہ ا ےہ افر ربے گووگں ےس انراض وہ ا ےہ افر اس ےن مہ وک ا رایر اطعء رفامای ےہ افر فہ ربے 

اض وہ ا ےہ ہی نس رک اس ےن اہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن چس رفامای۔ رھپ اس ےن اہک ہک التب ااسحؿ ای ےہ؟ آپ گووگں ےس انر

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دخافدن دقفس یک ابعدت اس رطہقی ےس رکان ہک وگای ہک مت دخا وک دھکی رےہ وہ ارگ ہی اقمؾ احلص ہن 

ؾ احلص وہ ہک( دخافدن دقفس مت وک دھکی راہ ےہ رھپ اس صخش ےن اہک ھجم وک التب ایقتم بک اقمئ وہیگ؟ آپ یلص وہ وت )مک از مک ہی اقم

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےس مت درایتف رک رےہ وہ فہ وساؽ رکےن فاےل ےس زایدہ ملع ںیہن راتھک )ینعی دخافدن دقفس ےک 

صخش ےن اہک ہک مت اس یک العامت التب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس یک اکی العتم وت العفہ یسک وک اس اک ملع ںیہن ےہ( اس 

ہی ےہ ہک ابدنی اےنپ امکل وک ےنج یگ دفرسے ہی ہک ےگنن اپؤں مسج فاےل گوگ  و )ادرھ ادرھ( رھپےت ںیہ  سلف رکبایں رچاےن 

 ہک ںیم نیت رفز کت رہھٹا راہ رھپ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فاےل فہ ڑبے ڑبے لحم ریمعت رک ں ےگ۔ رضحت رمع ےن رفامای

ےن ھجم ےس رفامای اے رمع! مت فافق وہ ہک فہ وساؽ رکےن فاال افر درایتف رکےن فاال وکؿ صخش اھت؟ ںیم ےن رعض ای اہلل افر اس 

 ےن رفامای فہ رضحت ربجالیئ ےھت  و ہک مت وک دنی ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک یہ ملع ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 الھکسےن ےک ےیل رشتفی الےئ ےھت۔

ش نب نسح، دبعاہلل نب ربدیہ، ییحی نب رمعی، دبعاہلل نب رمع، رمع نب اطخب :  رافی

 م
کہ
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 اامیؿ افر االسؾ یک تفص

 اتکب اامیؿ افر اس ےک اراکؿ :   ابب
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َُٗسا ُس ب٩ُِ  ا َا لَاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة َوأَبٔي ذَٓرٕ  َة  ًَ ٩ًَِ أَبٔي ُزِر َوَة  ٩ًَِ أَبٔي ََفِ  ٕ ٩ًَِ َجزٔیز ٠َِیطٔ ٣ََة  ًَ َّي اهَّللُ  ل

َّي شَ  ََل یَِسرٔی أَیُُّض٥ِ صَُو َحً َٓ زٔیُب  َِ ِٟ ََٓیحٔیُئ ا ٥َ َیِح٠ُٔص بَیَِن َهِضَزانَِي أَِػَحابٔطٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٔلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َل٠َب٨َِا إ َٓ ِشأ٢ََ 

َّا٧ّا ٩ِ٣ٔ كٔیٕن لَاَ٪ َیِح٠ٔ  َُٟط زُل َٓب٨ََِی٨َا  زٔیُب إَٔذا أََتاُظ  َِ ِٟ ُٓطُ ا ٔ ز ٌِ ُط ٣َِح٠ّٔشا َش َٟ  ١َ ٌَ ٥َ أَِ٪ ٧َِح َُٟح٠ُوْض َوَرُسو٢ُ َوَس٠َّ َّا  ٠َِیطٔ َوإ٧ٔ ًَ ُص 



 

 

 ًَ َّي اهَّللُ  َٟ اهَّللٔ َػل أَ٪َّ ثَٔیابَُط  َٛ َب١َ َرُج١ْ أَِحَش٩ُ ا٨َّٟأض َوِجّضا َوأَكَِیُب ا٨َّٟأض رٔیّحا  ِٗ ٥َ فٔي ٣َِح٠ٔٔشطٔ إٔذِ أَ َضا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ٥ِ ی٤ََشَّ

 َٗ ََل٦ُ  ٠َِیطٔ اٟشَّ ًَ زَّ  ُس ََفَ ٠َِیَک یَا ٣َُح٤َّ ًَ ََل٦ُ  ا٢َ اٟشَّ َ٘ َٓ ِٟبَٔشأن  ٖٔ ا ٥َ فٔي َطَ
َّي َس٠َّ ٤َا َز٧َْص َحً َٓ ا٢َ اِز٧ُِط  َٗ ُس  ا٢َ أَِز٧ُو یَا ٣َُح٤َّ

 َ٠ًَ َّي اهَّللُ  َبًَِي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ِٛ ًَلَي ُر ٍَ یََسُظ  َّي َوَؿ َُٟط اِزُ٪ َحً و٢ُ  ُ٘ و٢ُ أَِز٧ُو ٣َٔزاّرا َوَش ُ٘ ُس أَِخبٔرِنٔي َزا٢َ َش ا٢َ یَا ٣َُح٤َّ َٗ ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

ا٢َ اِِلِٔسََل٦ُ أَ  َٗ ِٟبَِیَ  َوَتُؼو٦َ َر٣َ ٣َا اِِلِٔسََل٦ُ  تَٔي اٟزَّلَاَة َوَتُحخَّ ا ِْ ََلَة َوتُ َ  بٔطٔ َطِیّئا َوُت٘ٔی٥َ اٟؼَّ بَُس اهَّللَ َو َا ُترِشٔ ٌِ اَ٪ ِ٪ َت ـَ

َ  أ٧َََِکِ  ِٗ ِو٢َ اٟزَُّج١ٔ َػَس َٗ ٨َا  ٌِ ا َس٤ٔ َّ٤٠َ َٓ   َ ِٗ ا٢َ َػَس َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ِس أَِس٤ِ٠َُ   َ٘ َٓ ٠ُِ  َذَٟٔک  ٌَ َٓ ا٢َ إَٔذا  ُس َٗ ا٢َ یَا ٣َُح٤َّ َٗ ٧َاُظ 

 َٗ َسرٔ  َ٘ ِٟ ٩ُ٣ٔ بٔا ِْ َٜٔتأب َوا٨َّٟبٔیِّیَن َوتُ َٜتٔطٔ َواِل ٔ ا٢َ اِِلٔی٤َاُ٪ بٔاهَّللٔ َو٣َََلئ َٗ ِس أَِخبٔرِنٔي ٣َا اِِلٔی٤َاُ٪  َ٘ َٓ ٠ُِ  َذَٟٔک  ٌَ َٓ إَٔذا  َٓ ا٢َ 

 ٌَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َن ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ بَُس اهَّللَ آ٨ِ٣َُ   ٌِ ا٢َ أَِ٪ َت َٗ ُس أَِخبٔرِنٔي ٣َا اِِلِٔحَشاُ٪  ا٢َ یَا ٣َُح٤َّ َٗ   َ ِٗ ا٢َ َػَس َٗ  ٥ِ

ًَةُ  ا ُس أَِخبٔرِنٔي ٣ًََي اٟشَّ ا٢َ یَا ٣َُح٤َّ َٗ   َ ِٗ ا٢َ َػَس َٗ َُّط یََزاَ   إ٧ٔ َٓ ٥ِ َت٩ُِٜ َتَزاُظ  َٟ إِٔ٪  َٓ ََّک َتَزاُظ  أ٧َ ٥ِ٠َ یُحِٔبُط َط َٛ َٓ ٨َََٜص  َٓ ا٢َ  َٗ ِیّئا ث٥َُّ  

 َ ٨َِضا بٔأ ًَ ٤َِِٟشئُو٢ُ  ا٢َ ٣َا ا َ٘ َٓ ٍَ َرأَِسطُ  َٓ ٥ِ٠َ یُحِٔبطُ َطِیّئا َوَر َٓ ًَاَز  ٥ِ٠َ یُحِٔبطُ َطِیّئا ث٥َُّ أَ َٓ ًَاَز  ََٟضا أَ  ٩ِٜٔ ائ١ٔٔ َوَل ٥َ٠ًَِ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ

ِٟبُُض٥َ یََتَلاَوُٟوَ٪ فٔي  ًَاَئ ا ُٖ بَٔضا إَٔذا َرأَیَِ  اٟزِّ َز ٌِ ٤َِٟزِأََة ًَََل٣َاْت ُت َزاَة ٠٣ُُوَ  اِْلَِرٔق َوَرأَیَِ  ا ٌُ ِٟ اَة ا َٔ ُِٟح ِٟب٨َُِیأ٪ َوَرأَیَِ  ا ا

 ًَ ِؤٟطٔ إٔ٪َّ اهَّلَل  َٗ ٔلَي  ٔة إ ًَ ا ٤ُ٠ََضا إ ٔاَّ اهَّللُ إٔ٪َّ اهَّللَ ٨ًَِٔسُظ ٥ُ٠ًِٔ اٟشَّ ٌِ ٌَ َت٠ُٔس َربََّضا َخ٤ِْص  َا َش َّٟٔذی َب ا٢َ  َا َوا َٗ ّسا ٠ٔی٥ْ َخبٔیْر ث٥َُّ  َث ٣َُح٤َّ

 ٔ ََل٦ ٧َز٢ََ ف ٠ًََِیطٔ اٟشَّ َٟحٔبِرٔی١ُ  َُّط  ٥َ٠ًَِ بٔطٔ ٩ِ٣ٔ َرُج١ٕ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ َوإ٧ٔ َ ٨ُِ  بٔأ ُٛ ِّٙ صُّسی َوَبٔظیّرا ٣َا  َِٟح ِٟک٠َِٔييِّ بٔا  ي ُػوَرةٔ زِٔحَیَة ا

، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

 

، رجری، اوبرففة، اوبزرعة

 

 فآہل فملس اےنپ احصہب رکاؾ ےک درایمؿ دمحم نب دقامة

رشتفی رفام وہےت رھپ  و وکیئ این صخش آ ا فہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اچہپؿ ہن اتکس۔ سج فتق کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 اکی ہگج انبیئ اجےئ ہک این آدیم فملس اک ہن وپاتھچ۔ اس فہج ےس مہ گووگں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہااہ ہک ےنھٹیب ےک فاےطس

آےت یہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اچہپؿ ےل رھپ مہ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فاےطس اکی افک ا وبچرتہ یٹم ےس انبای۔ 

 اہلل ہیلع فآہل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس رپ رشتفی رفام وہےت۔ اکی دؿ مہ امتؾ گوگ ےھٹیب وہےئ ےھت افر روسؽ رکمی یلص

فملس یھب اینپ ہگج رشتفی رفام ےھت اس دفراؿ اکی آدیم احرض وہا ہک سج اک ہنم )ینعی رہچہ( امتؾ گووگں ےس ااھچ اھت افر سج ےک 

مسج یک وخوبش بس ےس رتہب یھت افر اس ےک ڑپکفں )ینعی ابلس( ںیم ھچک یھب  لی ںیہن اھت اس ےن رفش ےک انکرے ےس السؾ ای 

دمحم! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای آاج۔ فہ رقب آےن یک ااجزت بلط رک ا راہ اہیں کت ہک  اہک االسلؾ کیلع ای افر اس ےن

 اس ےن اےنپ اہھت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ونٹھگں رپ رھک دےیئ افر اہک اے دمحم! ھجم وک التب ہک االسؾ سک وک ےتہک ںیہ؟

آہل فملس ےن رفامای االسؾ ہی ےہ ہک مت اہلل اعتیل یک ابعدت رکف افر ہی ہک دخافدن دقفس ےک اسھت یسک دفرسے وک آپ یلص اہلل ہیلع ف



 

 

رشکی ہن رکف افر امنز ادا رکف زوکة دف افر جح رکف تیب اہلل رشفی اک افر راضمؿ اابملرک ےک رفزے روھک۔ اس ےن رعض ای سج 

وہ اجؤں اگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای   اہں! اس صخش ےن رعض ای آپ یلص  فتق ںیم ہی امتؾ ابںیت رک گوں وت املسمؿ

 وک اہلل ہیلع فآہل فملس ےن چس رفامای سج فتق مہ ےن ہی ابت ینس ہک فہ صخش ہہک راہ ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن چس رفامای وت مہ

رک ا ےہ۔ رھپ فہ ےنہک اگل اے دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! التب ہک اامیؿ ای ےہ؟ آپ  اس یک ہی ابت ربی یگل ویکہکن دصقا ویکں ولعمؾ

۔ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دخافدن دقفس رپ نیقی رکان افر اس ےک رفوتشں افر اتکوبں رپ افر روسگوں رپ افر نیقی رکان دقتری رپ

 وہ اجؤں اگ۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای   اہں۔ رھپ اس ےن اہک ہک سج فتق ںیم اک ا رکفں وت ںیم ومنم

 اس ےن اہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن چس رفامای رھپ اس ےن اہک اے دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! التب ہک ااسحؿ ای ےہ؟ آپ یلص

 ےس ابعدت رکف ےسیج ہک مت اس وک دھکی رےہ وہ ارگ اس رطح ےس ابعدت اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت دخافدن دقفس یک اس رطہقی

ہ ہن رک وکس وت )مک از مک( اس رطح ابعدت رکف ہک فہ مت وک دھکی راہ ےہ۔ اس صخش ےن اہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن چس رفامای رھپ ف

نس رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رس )ابمرک( اکھج ایل افر صخش ےنہک اگل اے دمحم! ھجم وک التب ہک ایقتم بک اقمئ وہیگ؟ ہی ابت 

وکیئ  واب ںیہن دای۔ اس ےن رھپ وساؽ ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وکیئ  واب ںیہن دای۔ رھپ وساؽ ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

درایتف رک رےہ وہ فہ وساؽ رکےن فاےل ےس زایدہ ملع ںیہن فملس ےن یسک مسق اک وکیئ  واب ںیہن دای افر رس ااھٹای رھپ رفامای سج ےس مت 

رےتھک۔ نکیل ایقتم یک العتم ہی ںیہ سج فتق وت وہجمؽ اجونر رچاےن فاگوں وک دےھکی ہک فہ گوگ ڑبی ڑبی امعرںیت انب رےہ ںیہ افر  و 

 فہ اےنپ امکل وک ےہ ی ےہ مت   گو ہک گوگ اب ےگنن اپؤں افر ےگنن مسج رھپےت ںیہ اؿ وک زنیم اک ابداشہ دےھکی افر وعرت وک دےھکی

ایقتم رقبی ےہ۔ اپچن اایشء ںیہ ہک نج اک ہک یسک وک وکیئ ملع ںیہن ےہ العفہ دخافدن دقفس ےک۔ رھپ ہی آتی رکہمی التفت رفامیئ رھپ 

وک اچس )یبن( انب رک  اجیھ ےہ افر فہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس ذات یک مسق ہک سج ےن ہک دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 اھکےن فاال افر وخش ربخی دےنی فاال ںیم اس صخش وک مت ےس زایدہ ںیہن اچہپاتن اھت افر البہبش ہی رضحت ربجالیئ ےھت  و ہک دہیح یبلک یک

 لکش ںیم رشتفی الےئ ےھت۔

، اوبرہریہ :  رافی

 

، رجری، اوبرففة، اوبزرعة

 

 دمحم نب دقامة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آتی یک ریسفت

 اتکب اامیؿ افر اس ےک اراکؿ :   ابب

 آتی یک ریسفت



 

 

     1293    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ز ب٩ سٌس ب٩ ابي وٗاؾ٣ح٤س ب٩ ًبسا اًلي، ٣ح٤س، اب٩ ثور، ٤ٌ٣ز، زہزی، ًا :  راوی

٤َْز َوأَِخبََرنٔي اٟزُّ  ٌِ ا٢َ ٣َ َٗ ْس َوصَُو اب٩ُِ ثَِوٕر  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ًَِبسٔ اِْلَ ُس ب٩ُِ  ٔس ب٩ِٔ أَبٔي أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌِ ٔ ب٩ِٔ َس ًَا٣ٔز  ٩ًَِ صِزٔیُّ 

 ًَ َّي اهَّللُ  ًَِلي ا٨َّٟٔييُّ َػل
ا٢َ أَ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  إؾ  َّٗ ْس یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ َو ٌِ ا٢َ َس َٗ ٔم َرُجَّل ٨ِ٣ُٔض٥ِ َطِیّئا  ٌِ ٥َِٟ ُش ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ رَٔجا ّا َو

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َٓ  ٩ْ٣ٔ ِْ ََُٓل٧ّا َطِیّئا َوصَُو ٣ُ ٔم  ٌِ ٥َِٟ ُت ََُٓل٧ّا َو ََُٓل٧ّا َو ًَِلِیَ  
ًَازَ أَ َّي أَ ْس ٥ََّ٠ أَِو ٣ُِش٥ْٔ٠ َحً ٌِ َصا َس

٠َِیطٔ  ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َٗ و٢ُ أَِو ٣ُِش٥ْٔ٠ ث٥َُّ  ُ٘ ٥َ َش
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َُ ٩ِ٣َ صَُو ثَََلثّا َوا٨َّٟٔييُّ َػل ًِٔلي رَٔجا ّا َوأََز ُ ِّي َْل ٔن ٥َ إ َوَس٠َّ

َة أَِ٪ یُ  َٓ ًِٔلیطٔ َطِیّئا ٣ََدا ُ ٔلَيَّ ٨ِ٣ُٔض٥ِ  َا أ ًَلَي ُوُجوصٔض٥ِٔ أََحبُّ إ  َٜبُّوا فٔي ا٨َّٟارٔ 

دمحم نب دبعاالیلع، دمحم، انب وثر، رمعم، زرہی، اعرم نب دعس نب ایب فاقص ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 فآہل فملس ےن ضعب الفں وک ضعب گووگں وک امؽ دای افر ضعب وک اطعء ںیہن رفامای رضحت دعس ےن رفامای ای روسؽ اہلل! آپ یلص اہلل ہیلع

 اطعء رفامای افر الفں وک ھچک اطعء ںیہن رفامای احالہکن فہ ومنم ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ای فہ  ملس ےہ؟ رضحت دعس

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےن نیت رمہبت یہی اہک افر اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہ رمہبت یہی  واب درہاےت رےہ۔ رھپ آپ یلص

رفامای ںیم ضعب گووگں وک داتی وہں افر ضعب وک ںیہن داتی۔ احالہکن نج وک ںیم داتی وہں اؿ ےس ھجم وک زایدہ تبحم ےہ نکیل ںیم نج وک 

 داتی وہں وت ںیم اس وک اس وخػ ےس داتی وہں ہک اک ا ہن وہ ہک فہ صخش دفزخ ںیم اےٹل ہنم ہن رگاےئ اجںیئ۔

 دمحم نب دبعاالیلع، دمحم، انب وثر، رمعم، زرہی، اعرم نب دعس نب ایب فاقص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اامیؿ افر اس ےک اراکؿ :   ابب

 آتی یک ریسفت

     1294    ثحسی                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ٨٣ؼور، ہظا٦ ب٩ ًبسا٠٤ٟک، سَل٦ ب٩ ابي ٣لیٍ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ًا٣ز ب٩ سٌس، سٌس :  راوی

 ٍٕ ٦ُ ب٩ُِ أَبٔي ٣ُٔلی ث٨ََا َسَلَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٠٤َِٟٔٔک  ِبٔس ا ًَ ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ًَ أَِخبََر٧َا  ٤َّزا  ٌِ ٣َ  ُ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ   ٩ِ

 َ أ َٓ ِش٤ّا  َٗ َش٥َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٕس أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ٩ًَِ َس ٕس  ٌِ ٔ ب٩ِٔ َس ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٠ُِ  اٟزُّصِزٔیِّ  ُ٘ َٓ ی٩َ  ٍَ آَخٔ ًَِلي ٧َاّسا َو٨َ٣َ

ا٢َ  َا تَ  َٗ  ٩ْ٣ٔ ِْ ََُٓل٧ّا َوصَُو ٣ُ   َ ٌِ ََُٓل٧ّا َو٨َ٣َ ًَِلِیَ   اُب َیا َرُسو٢َ اهَّللٔ أَ َِٟ  اِْلرَِعَ ا َٗ ا٢َ اب٩ُِ ٔطَضإب  َٗ ١ُِٗ ٣ُِش٥ْٔ٠  ٩ْ٣ٔ َو ِْ ١ِ ٣ُ ُ٘

 آ٨٣ََّا



 

 

رمعف نب وصنمر، اشہؾ نب دبعاکلمل، السؾ نب ایب عیطم، رمعم، زرہی، اعرم نب دعس، دعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 ےن ضعب رضحات وک اطعء رفامای افر ضعب رضحات وک اطعء ںیہن رفامای ںیم فآہل فملس ےن ھچک امؽ میسقت ای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

وت ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن الفں الفں گووگں وک اطعء رفامای ےہ افر الفں وک اطعء ںیہن رفامای فہ یھب 

ہن وہک املسمؿ وہک۔ رضحت انب اہشب ےن اس آتی رکہمی یک اصبح اامیؿ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ومنم 

 التفت رفامیئ ینعی داہیت فاگوں ےن اہک ہک مہ گوگ اامیؿ ےل آےئ مت( وہک ہک مت اامیؿ ںیہن الےئ ہکلب االسؾ الےئ۔

 رمعف نب وصنمر، اشہؾ نب دبعاکلمل، السؾ نب ایب عیطم، رمعم، زرہی، اعرم نب دعس، دعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اامیؿ افر اس ےک اراکؿ :   ابب

 آتی یک ریسفت

     1295    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ح٤از، ٤ًزو، ٧آٍ ب٩ جبیر ب٩ ٣ل٥ٌ، بظیر ب٩ سحی٥ :  راوی

٩ًَِ برِٔشٔ ب٩ِٔ ُسَحِی٥ٕ أَِخ   ٥ٌٕٔ ٔ ب٩ِٔ ٣ُِل ٍٔ ب٩ِٔ ُجَبیِر ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٤ًَِزٕو   ٩ًَِ اْز  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٠ًََِیطٔ بََر٧َا  َّي اهَّللُ  أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل

 ٔ َة إ َِٟح٨َّ َُّط  َا یَِسُخ١ُ ا ٙٔ أ٧َ ی رِشٔ ٥َ أ٣َََزُظ أَِ٪ ی٨َُازَٔی أَیَّا٦َ اٟتَّ ٕب َوَس٠َّ ٩ْ٣ٔ َوهَٔي أَیَّا٦ُ أَل١ِٕ َوَُشِ ِْ   اَّ ٣ُ

ؾ ہبیتق،  ،ند، رمعف، انعف نب ریبج نب  معط، ریشب نب میحس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک مکح رفامای اای

 ۔رشتقی ںیم اکپرےن اک ہک تنج ںیم دالخ ہن وہاگ نکیل ومنم افر ہی دؿ اھکےن ےنیپ ےک ںیہ

 ہبیتق،  ،ند، رمعف، انعف نب ریبج نب  معط، ریشب نب میحس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومنم یک افصت ےس قلعتم

 اتکب اامیؿ افر اس ےک اراکؿ :   ابب

 ومنم یک افصت ےس قلعتم

     1296    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، اب٩ ًحَل٪، ٌٗ٘اَ ب٩ حٜی٥، ابوػاٟح، ابوہزیزہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔي َػأٟٕح  ٜٔی٥ٕ  َٔ ب٩ِٔ َح ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ًَِحََلَ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٩ًَِ َرُسو أَِخبََر٧َا  ٢ٔ اهَّللٔ أَبٔي صَُزیَِزَة 



 

 

٩ُ٣ٔ ٩ِ٣َ أ٨َ٣َُٔط  ِْ ٤ُِٟ ٔ َوا ٤ُِِٟش٥ُٔ٠ ٩ِ٣َ َس٥َٔ٠ ا٨َّٟاُض ٩ِ٣ٔ َٟٔشا٧ٔطٔ َویَٔسظ ا٢َ ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ًَلَي ز٣َٔائٔض٥ِٔ َػل ا٨َّٟاُض 

 َوأ٣ََِوأٟض٥ِٔ 

می یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہبیتق، ثیل، انب الجعؿ،  ،عاع نب میکح، اوباصحل، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رک

املسمؿ فہ صخش ےہ ہک سج یک زابؿ افر اہھت ےس املسمؿ وفحمظ رںیہ افر ومنم فہ ےہ ہک سج ےس گوگ اےنپ اجؿ ف امؽ اک اانیمطؿ 

 ر ںیھ۔

 ہبیتق، ثیل، انب الجعؿ،  ،عاع نب میکح، اوباصحل، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 املسمؿ یک تفص ےس قلعتم

 اتکب اامیؿ افر اس ےک اراکؿ :   ابب

 املسمؿ یک تفص ےس قلعتم

     1297    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٤ًز ٤ًزو ب٩ ًلي، یحٌي، اس٤اًی١، ًا٣ز، ًبساهَّلل :  راوی

ا٢َ  َٗ ٤ًَِزٕو  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٌٔی١َ  ٩ًَِ إِٔس٤َ ث٨ََا َیِحٌَي  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ َّي اهَّللُ أَِخبََر٧َا  ُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ  َس٤ٔ

٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪ ٩ِ٣ٔ َٟٔشا٧ٔطٔ  ٤ُِِٟش٥ُٔ٠ ٩ِ٣َ َس٥َٔ٠ ا و٢ُ ا ُ٘ ٨ًَِطُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َش ٤َُِٟضأجزُ ٩ِ٣َ َصَحَز ٣َا ٧ََهي اهَّللُ  ٔ َوا  َویَٔسظ

رمعف نب یلع، ییحی، اامسلیع، اعرم، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک  آپ یلص اہلل 

ؿ وفحمظ رںیہ افر اہمرج فہ صخش ےہ  و ہک دخافدن ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک املسمؿ فہ ےہ ہک سج یک زابؿ افر اہھت ےس املسم

 دقفس یک عنم یک وہیئ ابوتں وک وھچڑ دے۔

 رمعف نب یلع، ییحی، اامسلیع، اعرم، دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 س ےک اراکؿاتکب اامیؿ افر ا :   ابب

 املسمؿ یک تفص ےس قلعتم

     1298    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، ٨٣ؼور ب٩ سٌس، ٣ی٤و٪ ب٩ سیاہ، ا٧ص :  راوی



 

 

 ٩ًَِ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُِٔؽ ب٩ُِ ٤ًََُز  ا٢َ أَِخبََر٧َا َح َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ ٣َِی٤ُؤ٪ ب٩ِٔ ٔسَیاظٕ  ٕس  ٌِ ٨ِ٣َُؼورٔ ب٩ِٔ َس

َب١َ ِٗٔب٠َت٨ََا َوأَل١ََ ذَبٔیَحت٨ََ  ِ٘ َّي َػََلَت٨َا َواِسَت ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ َػل َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٤ُِِٟش٥ٔ٠ُ َٗ ََٓذل٥ُِٜٔ ا  ا 

 دعس، ومیمؿ نب ایسہ، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن صفح نب رمع، دبعارلنمح نب دہمی، وصنمر نب

ذہحیب(  اراشد رفامای  و وکیئ مہ گووگں یسیج امنز ادا رکے افر امہرے ہلبق یک اجبن رہچہ رکے امنز ںیم افر امہرا اکاٹ وہا اجونر )ینعی امہرا

 اھکےئ وت فہ املسمؿ ےہ۔

 ارلنمح نب دہمی، وصنمر نب دعس، ومیمؿ نب ایسہ، اسنصفح نب رمع، دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یسک ااسنؿ ےک االسؾ یک وخیب

 اتکب اامیؿ افر اس ےک اراکؿ :   ابب

 یسک ااسنؿ ےک االسؾ یک وخیب

     1299    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٣ٌلي ب٩ یزیس، ػٔوا٪ ب٩ ػاٟح، وٟیس، ٣اٟک، زیس ب٩ اس٥٠، ًلاء ب٩ ششار، ابوسٌیس خسری :  راوی

ا٢َ  َٗ َِٟؤٟیُس  ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ َواُ٪ ب٩ُِ َػأٟٕح  ِٔ ث٨ََا َػ ا٢َ َحسَّ َٗ َّي ب٩ِٔ َیزٔیَس  ل ٌَ ٤ُِٟ ٩ًَِ َزیِسٔ ب٩ِٔ  أَِخبََرنٔي أَِح٤َُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َأْٟک  َحسَّ

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔي َس ًََلأئ ب٩ِٔ َشَشإر   ٩ًَِ ََٓحُش٩َ أَِس٥َ٠َ  ِبُس  ٌَ ِٟ ٥َ إَٔذا أَِس٥َ٠َ ا

َُٟط ل١َُّ َحَش٨َٕة لَاَ٪ أَِز  َتَب اهَّللُ  َٛ َِٟحَش٨َُة إِٔسََل٣ُُط  َِٟ٘ٔؼاُؾ ا َس َذَٟٔک ا ٌِ َضا ث٥َُّ لَاَ٪ َب َٔ َٟ َئٕة لَاَ٪ أَِز ٨ُِط ل١ُُّ َسیِّ ًَ َضا َو٣ُٔحَیِ   َٔ َٟ

ًَزَّ َوَج١َّ  َئُة ب٤ِٔٔث٠َٔضا إ ٔاَّ أَِ٪ َیَتَحاَوَز اهَّللُ  یِّ ٕٕ َواٟشَّ ٌِ ٍٔ ٣ٔائَٔة ٔؿ ٔلَي َسِب ةٔ أ٣ََِثأَٟضا إ رِشَ ٌَ ٨َِضابٔ ًَ 

ی 

معل

نب زیدی، وفصاؿ نب اصحل، ف دی، امکل، زدی نب املس، اطعء نب ک ار، اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص ادمح نب 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج فتق وکیئ دنبہ ایھچ رطح ےس املسمؿ وہ ا ےہ وت دخافدن دقفس اس ےک رہ اکی کین لمع وک 

)ینعی االسؾ ےس لبق( افر اس اک رہ اکی ربا لمع متخ رفام داتی ےہ  و اس ےن ای اھت رھپ االسؾ ےک دعب  ھکل ےتیل ںیہ  و ہک اس ےن ای اھت

ےس این اسحب اس رطہقی ےس رشفع وہ ا ےہ ہک رہ اکی کین لمع ےک وعض دس کین اامعؽ است وس کین اامعؽ کت ھکل دےیئ اجےت 

ےہ نکیل دخافدن دقفس اس وک اعمػ رفام دے وت فہ ربایئ )ینعی ربا لمع یھب( ںیہ افر رہ اکی ربایئ ےک وعض اکی ربا لمع اھکل اج ا 

 ںیہن اھکل اج ا۔



 

 

ی نب زیدی، وفصاؿ نب اصحل، ف دی، امکل، زدی نب املس، اطعء نب ک ار، اوبدیعس دخری :  رافی

معل

 ادمح نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الضف االسؾ وکاسن ےہ؟

 اتکب اامیؿ افر اس ےک اراکؿ :   ابب

 الضف االسؾ وکاسن ےہ؟

     1300    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو٣وسيسٌیس ب٩ یحٌي ب٩ سٌیس ا ا٣وی، وہ اپ٨ے واٟس سے، ابوبززة، بزیس ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ابوبززة، ابوبززة،  :  راوی

ث٨ََا أَبُو بُزَِزَة َوَصَو بَُزیُِس ب٩ُِ  َٗا٢َ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٌٔیٕس اِْل٣َُؤیُّ  ٌٔیُس ب٩ُِ یَِحٌَي ب٩ِٔ َس ٩ًَِ أَبٔي بُزَِزَة أَِخبََر٧َا َس ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ أَبٔي بُزَِزَة  ًَ

٨َ٠ُِٗا یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ أَیُّ اِِلِٔسََل  ا٢َ  َٗ ٔ ٩ًَِ أَبٔي ٣ُوَسي  ٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪ ٩ِ٣ٔ َٟٔشا٧ٔطٔ َویَٔسظ ا٢َ ٩ِ٣َ َس٥َٔ٠ ا َٗ  ١ُ ـَ ِٓ  ٦ٔ أَ

دیعس نب ییحی نب دیعس االومی، فہ اےنپ فادل ےس، اوبربدة، ربدی نب دبعاہلل نب اوبربدة، اوبربدة، اوبومیس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن 

فملس ےن اراشد رفامای سج ےس )دفرسے( املسمؿ اس ےک رعض ای ای روسؽ اہلل! وکاسن االسؾ الضف ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 اہھت افر اس یک زابؿ ےس ںیچب )وفحمظ رںیہ(۔

 دیعس نب ییحی نب دیعس االومی، فہ اےنپ فادل ےس، اوبربدة، ربدی نب دبعاہلل نب اوبربدة، اوبربدة، اوبومیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وکاسن االسؾ رتہبنی ےہ؟

 اتکب اامیؿ افر اس ےک اراکؿ :   ابب

 وکاسن االسؾ رتہبنی ےہ؟

     1301    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، یزیس ب٩ ابوحبیب، ابوخیر، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ُٗتَِیَبةُ  ٤ِزٕو أَ٪َّ َرُجَّل  أَِخبََر٧َا  ًَ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ٔ َِٟدیِر ٩ًَِ أَبٔي ا ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔي َحبٔیٕب  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ  َسأ٢ََ َرُسو٢َ اهَّللٔ َٗ

ََل  أُ اٟشَّ ا٦َ َوَترِقَ ٌَ ٥ُ اٟلَّ ٌٔ ا٢َ تُِل َٗ ٥َ أَیُّ اِِلِٔسََل٦ٔ َخیِْر 
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ِٖ َػل ٔ ز ٌِ ٥ِ َت َٟ َِٓ  َو٩ِ٣َ  ًَلَي ٩ِ٣َ رَعَ  ٦َ 

ہبیتق، ثیل، زیدی نب اوببیبح، اوبریخ، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس 



 

 

اتحم وں وک( افر رہ اکی وک السؾ رکان درایتف ای ہک وکاسن االسؾ الضف ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اھکان الھکان )رغابء افر 

 ہاےہ اس وک اچہپاتن وہ ای ہن اچہپاتن وہ۔

 ہبیتق، ثیل، زیدی نب اوببیبح، اوبریخ، دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 االسؾ یک اینبد ای ںیہ؟

 اتکب اامیؿ افر اس ےک اراکؿ :   ابب

 االسؾ یک اینبد ای ںیہ؟

     1302    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ٤ًار، ٣ٌافي، اب٩ ٤ًزا٪، ح٨و٠ة ب٩ ابوسٔیا٪، ًَک٣ة ب٩ خاٟس، اب٩ ٤ًز :  راوی

 ًَ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ ُس ب٩ُِ  ٣ََة ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ًَِٔکٔ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ َح٨َِو٠ََة ب٩ِٔ أَبٔي ُس ىٔي اب٩َِ ٤ًَِٔزاَ٪  ٌِ افَي َش ٌَ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ إر  َّ٤

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّي اهَّللُ  ُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ زُو  ِِ َٟطُ أ ََا َت ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُجَّل  و٢ُ َخأٟٕس  ُ٘ ًَلَي  ٥َ َش بُىَٔي اِِلِٔسََل٦ُ 

اَ٪  ـَ َِٟحخِّ َؤػَیا٦ٔ َر٣َ ََلةٔ َوإٔیَتأئ اٟزَّلَاةٔ َوا ا٦ٔ اٟؼَّ َٗ ٔ َط إ ٔاَّ اهَّللُ َوإ َٟ ٔ  َخ٤ِٕص َطَضاَزةٔ أَِ٪  َا إ

 نب اخدل، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش

 

 نب اوبایفسؿ، رکعمة

 

لة

ظ

ط

 

ےن اؿ ےس اہک  دمحم نب دبعاہلل نب امعر، اعمیف، انب رمعاؿ، ذی

ہک مت اہجد ںیہن رکےت۔ اوہنں ےن رعض ای ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

رفامےت ےھت ہک االسؾ یک اپچن اینبد ں ںیہ )ہک نج رپ االسؾ اقمئ ےہ( ےلہپ وگایہ دانی اس ابت یک ہک دخافدن دقفس ےک العفہ وکیئ 

 ےک القئ ںیہن ےہ دفرسے ہی ہک امنز ادا رکان رسیتے زوکة ادا رکان وچےھت جح رکان اپوچن ں رفزے رانھک امہ راضمؿ ےک۔ ابعدت

 نب اخدل، انب رمع :  رافی

 

 نب اوبایفسؿ، رکعمة

 

لة

ظ

ط

 

 دمحم نب دبعاہلل نب امعر، اعمیف، انب رمعاؿ، ذی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 االسؾ رپ تعیب ےس قلعتم

 اتکب اامیؿ افر اس ےک اراکؿ :   ابب

 االسؾ رپ تعیب ےس قلعتم

     1303    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٗتیبہ، سٔیا٪، زہزی، ابوازریص خو اني، ًبازة ب٩ ػا٣  :  راوی

ُٗتَیِ  ُٛ أَِخبََر٧َا  ا٢َ  َٗ ا٣ٔٔ   ٩ًَِ ًَُباَزَة ب٩ِٔ اٟؼَّ َِٟدِو َانٔيِّ  ٩ًَِ أَبٔي إِٔزرٔیَص ا ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ٨َّا ٨ًَِٔس ا٨َّٟٔييِّ َبُة 

وا بٔاهَّللٔ َط  ُٛ ًَلَي أَِ٪  َا ُترِشٔ ونٔي  ٌُ ٔ ا٢َ تَُباش َ٘ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔي ٣َِح٠ٕٔص  ًَ َّي اهَّللُ  ٠ًََِیض٥ِٔ اِْلیََة َػل أَ  ُٗوا َو َا َتز٧ُِوا َِقَ ِیّئا َو َا َتُِسٔ

 ٔ ُضَو إ َٓ ًَزَّ َوَج١َّ  ََٓشتََرُظ اهَّللُ  َٔک َطِیّئا  ًَلَي اهَّللٔ َو٩ِ٣َ أََػاَب ٩ِ٣ٔ ذَٟ أَِجزُُظ  َٓ َّي ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ٩ِ٤َ َوف بَُط َوإِٔ٪ َطاَئ َٓ ًَذَّ لَي اهَّللٔ إِٔ٪ َطاَئ 

َٟطُ   ُرََفَ 

ایفسؿ، زرہی، اوبادرسی وخالین، ابعدة نب اصتم ےس رفاتی ےہ ہک مہ گوگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ہبیتق، 

اکی سلجم ںیم ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت گوگ ھجم ےس اس ابت رپ تعیب رکےت وہ ہک دخافدن دقفس ےک اسھت 

زان رکف۔ رھپ ہی آتی رکہمی التفت رفامیئ  و صخش اہمترے ںیم ےس اےنپ ارقار وک لمکم رکے  یسک وک رشکی ہن رکف ہن وچری رکف ہن

)ینعی اؿ اکومں وک ہن رکے( وت اس اک وثاب دخافدن دقفس ےک اپس ےلم اگ افر سج ےس اک ا اکؾ رسزد وہ رھپ دخافدن دقفس داین ںیم 

ہک ہاےہ فہ اس وک ذعاب ںیم التبم رکے افر ہاےہ اس یک رفغمت رفام اس وک اپھچےئ وت آرخت ںیم فہ دخافدن دقفس یک رمیض رپ ےہ 

 دے۔

 ہبیتق، ایفسؿ، زرہی، اوبادرسی وخالین، ابعدة نب اصتم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گووگں ےس سک ابت رپ گنج )اتقؽ( رکان ہاےیہ؟

 اتکب اامیؿ افر اس ےک اراکؿ :   ابب

 گووگں ےس سک ابت رپ گنج )اتقؽ( رکان ہاےیہ؟

     1304    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥ ب٩ نٌی٥، حبا٪، ًبساهَّلل، ح٤یس كوی١، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

ِی٥ٕ  ٌَ ُس ب٩ُِ َحات٥ٔٔ ب٩ِٔ نُ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ؤی١ٔ  ٩ًَِ ح٤َُِیٕس اٟلَّ ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا حٔبَّاُ٪  َٗ

 ٔ َط إ َٟ ٔ َّي َشِظَضُسوا أَِ٪  َا إ ات١َٔ ا٨َّٟاَض َحً َٗ ُ ا٢َ أ٣ُٔزُِت أَِ٪ أ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ّسا َرُسو٢ُ اهَّللٔ  اَّ اهَّللُ َو َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل أَ٪َّ ٣َُح٤َّ

 ٔ َب٠ُوا ِٗٔب٠َت٨ََا َوأَل٠َُوا َذب ِ٘ ّسا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َواِسَت ََٟط إ ٔاَّ اهَّللُ َوأَ٪َّ ٣َُح٤َّ ٔ إَٔذا َطضُٔسوا أَِ٪  َا إ ِس رَح٣َُِ  َٓ َ٘ َٓ یَحت٨ََا َوَػ٠َِّوا َػََلَت٨َا 

٠َِی٨َا ز٣َٔاُؤص٥ُِ َوأ٣ََِواُُٟض٥ِ إ ٔاَّ بٔحَ  ٠َِیض٥ِٔ ًَ ًَ ٠َِیض٥ِٔ ٣َا  ًَ ُض٥ِ ٣َا ٤ُ٠ِِٟٔش٤ٔ٠ٔیَن َو َٟ َضا  ِّ٘ 



 

 

 دمحم نب احمت نب میعن، ةحؿ، دبع اہلل، دیمح وطلی، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای

ایہ د ں ہک وکیئ دخافدن دقفس ےک العفہ اچس وبعمد ںیہن ہک ھجم وک گووگں ےس گنج رکےن اک مکح وہا ےہ اہیں کت ہک فہ اس ابت یک وگ

ےہ افر رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےک ےجیھب وہےئ ںیہ سج فتق فہ ہی اہشدت د ں افر امہرے ہلبق یک اجبن رہچہ رک ےک 

 اک ذہحیب اھکںیئ( وت اؿ یک اجؿ ف امؽ مہ رپ رحاؾ )ینعی امنز اخہن ہبعک یک اجبن( ادا رکے افر امہرا اکاٹ وہا اجونر اھکںیئ )ینعی امہرے اہھت

وہ ےئگ نکیل یسک قح ےک وعض )بلطم ہی ےہ ہک فہ یسک یک اجؿ ںیل ای یسک اک امؽ ںیل وت اؿ یک یھب اجؿ افر امؽ ںیل( افر  و املسمؿ اک 

 قح ےہ فہ اؿ اک یھب ےہ افر  و الہ االسؾ رپ قح ےہ فہ قح اؿ رپ یھب ےہ۔

 احمت نب میعن، ةحؿ، دبعاہلل، دیمح وطلی، اسن نب امکل دمحم نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اامیؿ یک اشںیخ

 اتکب اامیؿ افر اس ےک اراکؿ :   ابب

 اامیؿ یک اشںیخ

     1305    ثحسی                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ٣بار ، ابوًا٣ز، س٠امی٪، اب٩ بَل٢، ًبساهَّلل ب٩ زی٨ار، ابوػاٟح، ابوہزیزہ :  راوی

ُ٪ َوصُوَ  ث٨ََا ُس٠َامِیَ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَا٣ٔز ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟباَرٔ   ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ا ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر   اب٩ُِ بََٔل٢ٕ 

و ٌُ ٍْ َوَسِب ـِ ا٢َ اِِلٔی٤َاُ٪ بٔ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  َبْة ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ أَبٔي َػأٟٕح  ٌِ َِٟحَیاُئ ُط َبّة َوا ٌِ َ٪ ُط

 اِِلٔی٤َا٪ٔ 

ؽ، دبعاہلل نب دانیر، اوباصحل، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، اوباعرم، امیلسؿ، انب الب

 ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اامیؿ یک رتس افر )زمدی( دنچ اشںیخ ںیہ افر رشؾ ف ایحء یھب اامیؿ یک اشخ ےہ۔

 اوباصحل، اوبرہریہ دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، اوباعرم، امیلسؿ، انب البؽ، دبعاہلل نب دانیر، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اامیؿ افر اس ےک اراکؿ :   ابب

 اامیؿ یک اشںیخ

     1306    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 یا٪، ابونٌی٥، سٔیا٪، سہی١، ًبساهَّلل ب٩ زی٨ار، ابوػاٟح، ابوہزیزہاح٤س ب٩ س٠امی٪، ابوزاؤز، سٔ :  راوی

ا٢َ حَ  َٗ ِی٥ٕ  ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ا٢َ و َحسَّ َٗ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا أَبُو َزاُوَز  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس سَّ

ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ٍْ َوَس ًَ ـِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اِِلٔی٤َاُ٪ بٔ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  َبّة ٩ًَِ أَبٔي َػأٟٕح  ٌِ وَ٪ ُط ٌُ ِب

َبْة ٩ِ٣ٔ  ٌِ َِٟحَیاُئ ُط ٙٔ َوا ی ٔ ٩ًَِ اٟرطَّ َضا إ٣َٔاكَُة اِْلََذی  ٌُ َط إ ٔاَّ اهَّللُ َوأَِوَؿ َٟ ٔ ٠َُضا  َا إ ـَ ِٓ  اِِلٔی٤َا٪ٔ  أَ

ادمح نب امیلسؿ، اوبداؤد، ایفسؿ، اوبمیعن، ایفسؿ، نب ل، دبعاہلل نب دانیر، اوباصحل، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل 

ُ انہک ےہ
َ
ا اّلّ
َ
 ِإّل
َ
ا ِإََة
َ
 افر بس ےس مک ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک اامیؿ یک رتس افر )زمدی( دنچ اشںیخ ںیہ بس ےس الضف اشخ ل

 اشخ )ینعی اامیؿ اک بس ےس مک درہج( راہتس ےس فیلکت دہ زیچ اٹہان ےہ افر رشؾ ف ایحء یھب اامیؿ یک اکی اشخ ںیم ےہ۔

 ادمح نب امیلسؿ، اوبداؤد، ایفسؿ، اوبمیعن، ایفسؿ، نب ل، دبعاہلل نب دانیر، اوباصحل، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اامیؿ افر اس ےک اراکؿ :   ابب

 اامیؿ یک اشںیخ

     1307    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوہزیزہیحٌي ب٩ حبیب ب٩ رعبي، خاٟس شٌىي اب٩ حارث، اب٩ ًحَل٪، ًبساهَّلل ب٩ زی٨ار، ابوػاٟح،  :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ًَِحََلَ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  َِٟحارٔٔث  ىٔي اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا َخأْٟس َش ا٢َ َحسَّ َٗ بٓٔيٕ  ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ َحبٔیٔب ب٩ِٔ رَعَ
٩ًَِ أَبٔي َحسَّ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر 

ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  َبْة ٩ِ٣ٔ اِِلٔی٤َا٪ٔ  َػأٟٕح  ٌِ َِٟحَیاُئ ُط  ا

ییحی نب بیبح نب رعیب، اخدل ینعی انب احرث، انب الجعؿ، دبعاہلل نب دانیر، اوباصحل، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رشؾ ف ایحء اامیؿ یک اکی اشخ ےہ۔

 دل ینعی انب احرث، انب الجعؿ، دبعاہلل نب دانیر، اوباصحل، اوبرہریہییحی نب بیبح نب رعیب، اخ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الہ اامیؿ اک اکی دفرسے ےس ڑبانھ

 اتکب اامیؿ افر اس ےک اراکؿ :   ابب

 الہ اامیؿ اک اکی دفرسے ےس ڑبانھ



 

 

     1308    حسیث                               ج٠س سو٦  :  سج٠

 اسحٙ ب٩ ٨٣ؼور و ٤ًزو ب٩ ًلي، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، ا ا٤ًع، ابو٤ًار، ٤ًزو ب٩ َشجی١ :  راوی

َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ   ٩ًَِ ًَلٓٔيٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َو ٤ِزٔو ب٩ِٔ  أَِخبََر٧َا إِٔسَح ًَ  ٩ًَِ إر  َّ٤ًَ ٩ًَِ أَبٔي  ٤ًَِٔع  ٩ًَِ اِْلَ

َّي اهَّللُ ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ٩ًَِ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ا٨َّٟٔييِّ َػل ِحبٔی١َ  اْر َُشَ َّ٤ًَ ٥َ ٠٣َُٔئ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

ٔلَي ٣َُظأططٔ   إٔی٤َا٧ّا إ

ر ف رمعف نب یلع، دبعارلنمح، ایفسؿ، االشمع، اوبامعر، رمعف نب رشلیج روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اکی ااحسؼ نب وصنم

 احصیب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای )رضحت( امعر ےن ڈہویں کت اامیؿ رھب ایل۔

 ارلنمح، ایفسؿ، االشمع، اوبامعر، رمعف نب رشلیجاقحس نب وصنمر ف رمعف نب یلع، دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اامیؿ افر اس ےک اراکؿ :   ابب

 الہ اامیؿ اک اکی دفرسے ےس ڑبانھ

     1309    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، ٗیص ب٩ ٣ش٥٠، كارٚ ب٩ طہاب، ابوسٌیس :  راوی

ِیٔص ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠  َٗ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ ا٢َ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ٚٔ ب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ كَارٔ

ا٢َ أَبُو َس  َٗ َٟ إِٔ٪  َٓ ِّرُِظ بَٔیسٔظٔ  ی َِ ٠ُِی َٓ ا  ا٢َ ٩ِ٣َ َرأَی ٨ِ٣ََُکّ َٗ  ٥َ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ب٠َٔٔشا٧ٔطٔ ٌٔیٕس َس٤ٔ َٓ  ٍِ ٥ِ َشِشَتٔل

ُٕ اِِلٔی٤َا٪ٔ  ٌَ َٔک أَِؿ ٠ِبٔطٔ َوذَٟ َ٘ ٔ ب َٓ  ٍِ ٥ِ َشِشَتٔل َٟ إِٔ٪  َٓ 

نب  ملس، سارؼ نب اہشب، اوبدیعس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل  دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، ایفسؿ، سیق

فملس ےس ہک  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہمترے ںیم ےس  و وکیئ صخش ربی ابت دےھکی وت اس وک ہاےیہ ہک فہ اہھت ےس دفر 

 ےہک ارگ اس دقر یھب وقت ہن وہ وت )مک از مک( دؽ ےس وت ربا ت ےھج۔رکے ارگ اس دقر وقت ہن وہ وت زابؿ ےس )ربایئ وک( ربا 

 دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، ایفسؿ، سیق نب  ملس، سارؼ نب اہشب، اوبدیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اراکؿاتکب اامیؿ افر اس ےک  :   ابب

 الہ اامیؿ اک اکی دفرسے ےس ڑبانھ



 

 

     1310    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٣ش٥٠، كارٚ ب٩ طہاب، ابوسٌیس خسری ًبساٟح٤یس ب٩ ٣ح٤س، ٣د٠س، ٣اٟک ب٩ ٣ٌو٢، ٗیص :  راوی

ث٨ََا ٣َِد٠َْس  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  َِٟح٤ٔیٔس ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٚٔ ب٩ِٔ  َحسَّ ٩ًَِ كَارٔ ِیٔص ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠  َٗ  ٩ًَِ َو٢ٕ  ِِ ث٨ََا ٣َأُٟک ب٩ُِ ٣ٔ َٗا٢َ َحسَّ

و٢ُ ٩ِ٣َ َرأَی  ُ٘ ٥َ َش ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ُِٟدِسرٔیُّ َس٤ٔ ٌٔیٕس ا ا٢َ أَبُو َس َٗ ا٢َ  َٗ ِس ٔطَضإب  َ٘ َٓ  ٔ یََّرُظ بَٔیٔسظ َِ َٓ ا  ٨ِ٣ََُکّ

َِّرُظ بَزَٔئ َو  ی َِ ٍِ أَِ٪ ُش ٥َِٟ َشِشَتٔل ِس بَزَٔئ َو٩ِ٣َ  َ٘ َٓ یََّرُظ ب٠َٔٔشا٧ٔطٔ  َِ َٓ َِّرُظ بَٔیسٔظٔ  ی َِ ٍِ أَِ٪ شُ ٥َِٟ َشِشَتٔل ِس ٩ِ٣َ  َ٘ َٓ ٠ِبٔطٔ  َ٘ یََّرُظ بٔ َِ َٓ ب٠َٔٔشا٧ٔطٔ 

ُٕ اِِلٔی٤َا٪ٔ  ٌَ  بَزَٔئ َوَذَٟٔک أَِؿ

سارؼ نب اہشب، اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص  دبعادیمحل نب دمحم، دلخم، امکل نب وعمؽ، سیق نب  ملس،

اس  اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک مت ںیم ےس  و صخش وکیئ ربی ابت )ینعی انگہ اک اکؾ( دےھکی وت

رگ اس دقر ساتق ہن وہ وت زابؿ ےس ربا ےہک فہ ربی وہایگ ارگ وک اےنپ اہھت )ینعی ساتق( ےس رفک دے وت فہ صخش ذہم ےس ربی وہایگ ا

 اس دقر ساتق ہن وہ وت دؽ ےس ربا ت ےھج فہ یھب ربی وہایگ افر ہی اامیؿ اک مک ےس مک درہج ےہ۔

 دبعادیمحل نب دمحم، دلخم، امکل نب وعمؽ، سیق نب  ملس، سارؼ نب اہشب، اوبدیعس دخری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اامیؿ ںیم یمک یشیب ےس قلعتم

 اتکب اامیؿ افر اس ےک اراکؿ :   ابب

 اامیؿ ںیم یمک یشیب ےس قلعتم

     1311    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، زیس ب٩ اس٥٠، ًلاء ب٩ ششار، ابو سٌیس خسری٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز :  راوی

 ًَ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  ٤َْز  ٌِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٣َ َٗ  ٔٚ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ٌٔیٕس أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔي َس ًََلأئ ب٩ِٔ َشَشإر   ٩ِ

 َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  َّٟة ا ٧َِیا بٔأََطسَّ ٣َُحاَز ُط فٔي اٟسُّ َٟ ِّٙ َیُٜوُ٪  َِٟح ٥ِ فٔي ا ُٛ َُٟة أََحٔس ٥َ ٣َا ٣َُحاَز ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ي اهَّللُ 

وُٟوَ٪ َرب٨ََّا إِٔخَوا٨َُ٧ا لَا٧ُو ُ٘ ا٢َ َش َٗ َّٟٔذی٩َ أُِزخ٠ُٔوا ا٨َّٟاَر  ٨٣ٔٔیَن َٟٔزبِّض٥ِٔ فٔي إِٔخَوا٧ٔض٥ِٔ ا ِْ ٤ُ ِٟ ٨َا ا ُشَؼ٠ُّو٩ِ٣ٔ ا ٌَ ٨َا َوَشُؼو٣ُوَ٪ ٣َ ٌَ ٣َ ٪َ

َیأِتُ  َٓ ا٢َ  َٗ ُت٥ِ ٨ِ٣ُٔض٥ِ  ِٓ ُجوا ٩ِ٣َ رَعَ َٓأَِخٔ و٢ُ اذَِصبُوا  ُ٘ َی َٓ ا٢َ  َٗ اَر 
أَِزَخ٠َِتُض٥ِ ا٨َّٟ َٓ ٨َا  ٌَ وَ٪ ٣َ ُٓو٧َُض٥ِ بُٔؼَورٔص٥ِٔ َوَیُححُّ ٔ ز ٌِ َی َٓ و٧َُض٥ِ 

ِیطٔ  َٗ ٖٔ َسا ٔلَي أَِنَؼا ٨ِٔ٤ُض٥ِ ٩ِ٣َ أََخَذِتُط ا٨َّٟاُر إ ِج٨َا ٩ِ٣َ  َٓ ِس أَِخَ َٗ وُٟوَ٪ َرب٨ََّا  ُ٘ َی َٓ ُجو٧َُض٥ِ  َٓیَُِخٔ بَِیطٔ  ٌِ َٛ ٔلَي  َو٨ِ٣ُٔض٥ِ ٩ِ٣َ أََخَذِتُط إ



 

 

 َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ لَاَ٪ فٔي  َٗ ٠ِبٔطٔ َوِزُ٪ زٔی٨َإر ٩ِ٣ٔ اِِلٔی٤َأ٪ ث٥َُّ  َٗ و٢ُ أَِخُٔجوا ٩ِ٣َ لَاَ٪ فٔي  ُ٘ ا٢َ َوَش َٗ ٔ أ٣ََزَِت٨َا  ٕٔ ز َّي ٠ِبٔطٔ َوِزُ٪ نِٔؼ ی٨َإر َحً

أِ َصٔذظٔ اِْلیََة إٔ٪َّ ا ٠َِیرِقَ َٓ  ِٚ ٥ِ ُشَؼسِّ َٟ  ٩ِ٤َ َٓ ٌٔیٕس  ا٢َ أَبُو َس َٗ ةٕ  ٠ِبٔطٔ َوِزُ٪ َذرَّ َٗ و٢َ ٩ِ٣َ لَاَ٪ فٔي  ُ٘ رٔفُ َش ِِ َ  بٔطٔ َوَش رٔفُ أَِ٪ شُرِشَ ِِ هَّلَل  َا َش

ًَٔوامّی  ٔلَي   ٣َا زُوَ٪ َذَٟٔک ٩ِ٤َٟٔ َشَظاُئ إ

زاؼ، رمعم، زدی نب املس، اطعء نب ک ار، اوب دیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمحم نب راعف، دبعارل

ےن اراشد رفامای مت گووگں ےک اکی ڑگھجے اک داین ںیم یسک قح ےک فاےطس اس ےس زایدہ ںیہن ےہ ہک  و املسمؿ ڑگھجا رک ں ےگ اےنپ 

دفزخ ںیم دالخ وہےئ وہں ےگ ہی املسمؿ ںیہک ےگ ہک اے امہرے رپفرداگر! وت ہن  رپفرداگر ےس اؿ اھبویئں ےک فاےطس  و ہک

امہرے اؿ اھبویئں وک  و ہک امہرے اسھت امنز ادا رکےت ےھت افر رفزہ راھک رکےت ےھت افر جح رکےت ےھت آگ ںیم دالخ رک دای۔ 

اکنگو۔ انچہچن فہ گوگ دفزخ ںیم اؿ ےک اپس آںیئ ےگ افر اؿ رپفرداگر رفامےئ اگ ااھچ اج افر مت نج وک اچہپؿ ےتیل ےھت اؿ وک دفزخ ےس 

یک ںیلکش دھکی رک اؿ وک اچہپؿ ںیل ےگ۔ اؿ ںیم ےس ضعب وک وت دفزخ یک آگ ےن ڑکپ ایل وہاگ ڈنپویلں ےک آدےھ کت افر وضعبں وک 

 مہ وک مکح رفامای مہ ےن اؿ وک اکنؽ ونخٹں کت رھپ اؿ وک دفزخ ےس اکنںیل ےگ افر ںیہک ےگ ہک اے رپفرداگر! نج ےک اکنےنل اک وت ےن

دای رھپ رپفرداگر رفامےئ اگ ہک اؿ وک یھب اکنگو ہک نج ےک دؽ ںیم اکی دانیر ےک ربارب اامیؿ وہ رھپ رفامےئ اگ ہک اؿ وک یھب )دفزخ 

ےس اکنؽ دف( رضحت  ےس( اکنؽ دف سج یسک ےک دؽ ںیم اکی ریت )ینعی ولعمیل ےس ولعمیل درہج اک یھب( اامیؿ وہ )اس وک یھب دفزخ

اوبدیعس ےن ایبؿ رفامای اب سج یسک وک نیقی ہن وہ فہ ہی آتی رکہمی التفت رکے آرخ کت۔ )سج اک رتہمج ہی ےہ( دخافدن دقفس 

 رشمک یک رفغمت ںیہن رفامےئ اگ افر اس ےس مک انگوہں وک سج وک ہاےہ اگ شخب دے اگ۔

 ، اطعء نب ک ار، اوب دیعس دخریدمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، زدی نب املس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اامیؿ افر اس ےک اراکؿ :   ابب

 اامیؿ ںیم یمک یشیب ےس قلعتم

     1312    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ح٤س ب٩ یحٌي ب٩ ًبساهَّلل، شٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥ ب٩ سٌس، وہ اپ٨ے واٟس سے، ػاٟح ب٩ ٛیشا٪، اب٩ طہاب، ابوا٣ا٣ة ٣ :  راوی

 ب٩ سہ١، ابوسٌیس خسری

ثَ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  ٌِ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ َس ُ٘ ٌِ ث٨ََا َش ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ ُس ب٩ُِ َیِحٌَي ب٩ِٔ  ِیَشاَ٪ ٨َا أَبٔي أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٛ ٩ًَِ َػأٟٔح ب٩ِٔ 

ا٢َ َرُسو٢ُ  َٗ ا٢َ  َٗ ُِٟدِسرٔیَّ  ٌٔیٕس ا ٍَ أَبَا َس َُّط َس٤ٔ ثَىٔي أَبُو أ٣َُا٣ََة ب٩ُِ َسِض١ٕ أ٧َ ا٢َ َحسَّ َٗ ٠َِیطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ًَ َّي اهَّللُ  اهَّللٔ َػل



 

 

ًَلَيَّ  َزُؿوَ٪  ٌِ ٥َ بَِی٨َا أ٧ََا ٧َائ٥ْٔ َرأَیُِ  ا٨َّٟاَض شُ َق َوَس٠َّ َٔک َورُعٔ ُّ زُوَ٪ ذَٟ ُّ اٟثُّسٔیَّ َو٨ِ٣َٔضا ٣َا یَِب٠ُ ٤ُُْٗؽ ٨ِ٣َٔضا ٣َا یَِب٠ُ ٠َِیض٥ِٔ  ًَ َو

ی  ا٢َ اٟسِّ َٗ َٔک یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  َِٟ  ذَٟ ٤َاَذا أَوَّ َٓ ا٢َ  َٗ ٤ٔیْؽ َیُحزُُّظ  َٗ ٠َِیطٔ  ًَ أب َو َِٟدلَّ  ٩َ ًَلَيَّ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا

 نب لہس، اوبدیعس دخری  دمحم نب ییحی نب دبع اہلل، وقعیب

 

نب اربامیہ نب دعس، فہ اےنپ فادل ےس، اصحل نب اسیکؿ، انب اہشب، اوبااممة

رپ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اکی رمہبت ںیم وس راہ اھت ہک ںیم ےن گووگں وک داھکی ہک فہ ھجم 

گوگ شیپ وہےئ( افر بس گوگ رکےت ےنہپ وہےئ ںیہ یسک اک رکہت ہنیس کت ےہ ارگ یسک اک  شیپ ےیک اجےت ںیہ )ینعی ریمے اسےنم فہ

اس ےس اچین ےہ افر ںیم ےن )رضحت( رمع وک داھکی ہک فہ اےنپ رکےت وک ٹیمس رےہ ںیہ )ینعی اؿ اک رکہت تہب اچین ےہ سج یک فہج ےس 

اس یک ای ریبعت ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دنی! )افر فہ اانپ رکہت ٹیمس رےہ ںیہ( گووگں ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! 

اامیؿ بس ےس زایدہ ساوتقر ےہ اس ںیم یسک لقع دنم وک ہبش ہن وہاگ رشبہکیط فہ بصعت ہن رکے ہک اریم اوملنینم رضحت رمع یک فہج 

 (ےس االسؾ وک تہب زایدہ رتیق وہیئ

 نب لہس،  دمحم نب ییحی نب دبعاہلل، وقعیب :  رافی

 

نب اربامیہ نب دعس، فہ اےنپ فادل ےس، اصحل نب اسیکؿ، انب اہشب، اوبااممة

 اوبدیعس دخری

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اامیؿ افر اس ےک اراکؿ :   ابب

 اامیؿ ںیم یمک یشیب ےس قلعتم

     1313    حسیث                               سو٦ج٠س   :  ج٠س

 ابوزاؤز، جٌرف ب٩ ًو٪، ابو٤ًیص، ٗیص ب٩ ٣ش٥٠، كارٚ ب٩ طہاب :  راوی

 ٩ًَِ ِیٔص ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا أَبُو ٤ًَُِیٕص  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِوٕ٪  رَفُ ب٩ُِ  ٌِ ث٨ََا َج ا٢َ َحسَّ َٗ ٚٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا أَبُو َزاُوَز  ا٢َ  كَارٔ َٗ ٔطَضإب 

ؤُ  ٨٣ٔٔیَن آیَْة فٔي َٛٔتاب٥ُِٜٔ َترِقَ ِْ ٤ُ ِٟ ا٢َ یَا أ٣َٔیَر ا َ٘ َٓ أب  َِٟدلَّ ٔلَي ٤ًََُز ب٩ِٔ ا َِٟیُضوزٔ إ ٔ َجاَئ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا َِٟیُضوز رَشَ ا ٌِ ٠ًََِی٨َا ٣َ ِو  َٟ ٧ََضا 

ِٟیَ  ا٢َ ا َٗ ا٢َ أَیُّ آیَٕة  َٗ َِٟیِو٦َ ًٔیّسا  َدِذ٧َا َذَٟٔک ا
َِٟ   َاتَّ ٤ًَٔي َوَرٔؿیُ  َل٥ُِٜ ٧َزَ ٌِ ٠ًََِی٥ُِٜ نٔ ٠ِ٤َُ  َل٥ُِٜ زٔی٥ُِٜ٨َ َوأَِت٤ِ٤َُ   ِٛ ِو٦َ أَ

َِٟ  ٓٔیطٔ ٧َزَ  َّٟٔذی ٧َزَ َِٟیِو٦َ ا َِٟ  ٓٔیطٔ َوا َّٟٔذی ٧َزَ ٤َِٟکَاَ٪ ا ٥ُ٠ًَِ ا ِّي َْلَ ٔن ا٢َ ٤ًَُزُ إ َ٘ َٓ ٠ًََ اِِلِٔسََل٦َ زٔی٨ّا  َّي اهَّللُ  ًَلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ِیطٔ َِٟ  

ةٕ  ٌَ َٓإت فٔي یَِو٦ٔ ُج٤ُ ٥َ فٔي رَعَ
 َوَس٠َّ

اوبداؤد، رفعج نب وعؿ، اوبسیمع، سیق نب  ملس، سارؼ نب اہشب ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش وہیدویں ںیم ےس اریماوملنینم 

گوگ ڑپےتھ رضحت رمع یک دختم ںیم احرض وہا افر رعض ای ہک مت گووگں ےک رقآؿ رکمی ںیم اکی آتی )رکہمی( ےہ سج وک مت 



 

 

وہ۔ ارگ فہ آتی مہ وہید رپ انزؽ وہیت وت سج دؿ فہ آتی رکہمی انزؽ وہیت وت مہ گوگ اس رفز دیع انب ےتیل۔ رضحت رمع ےن رفامای فہ 

وکیسن آتی ےہ؟ اس ےن اہک فہ ہی آتی ےہ ینعی آج ےک رفز ںیم ےن دنی لمکم رک دای افر مت رپ اینپ تمعن وپری رک دی افر اہمترے 

ؾ ےک دنی وہےن وک دنسپ رک ایل۔ ہی نس رک رضحت رمع ےن رفامای ھجم وک اس ہگج اک ملع ےہ سج ہگج ہی آتی رکہمی انزؽ وہیئ فاےطس االس

 ےہ افر سج رفز انزؽ وہیئ ےہ افر ہی روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ ہعمج ےک دؿ اقمؾ رعافت ںیم انزؽ وہیئ۔

 ، سیق نب  ملس، سارؼ نب اہشباوبداؤد، رفعج نب وعؿ، اوبسیمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اامیؿ یک العتم

 اتکب اامیؿ افر اس ےک اراکؿ :   ابب

 اامیؿ یک العتم

     1314    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤یس ب٩ ٣شٌس ة، برش، شٌىي اب٩ ٣ٔـ١، طٌبہ، ٗتازة، ا٧ص :  راوی

َتازَ  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ  ١ٔ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ىٔي اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا برِٔشْ َش ا٢َ َحسَّ َٗ َسَة  ٌَ ا٢َ أَِخبََر٧َا ح٤َُِیُس ب٩ُِ ٣َِش َٗ و٢ُ  ُ٘ ٍَ أََنّشا َش َُّط َس٤ٔ َة أ٧َ

٠َیِ  ًَ َّي اهَّللُ  ٌٔیَن َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٔ َوا٨َّٟأض أَِج٤َ ٔ َوَوأٟٔسظ َٟٔسظ َِٟیطٔ ٩ِ٣ٔ َو ٔ وَ٪ أََحبَّ إ ُٛ َّي أَ ٥ِ َحً ُٛ ٩ُ٣ٔ أََحُس ِْ ٥َ  َا یُ  طٔ َوَس٠َّ

دیمح نب دعسم ة، رشب، ینعی انب لضفم، ہبعش، اتقدة، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای 

 ومنم ںیہن وہ ا سج فتق کت ہک اس وک ریمی تبحم اینپ افالد افر اےنپ فادلنی افر امتؾ گووگں ےس اہمترے ںیم ےس وکیئ صخش

 زایدہ ہن وہ۔

 دیمح نب دعسم ة، رشب، ینعی انب لضفم، ہبعش، اتقدة، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اامیؿ افر اس ےک اراکؿ :   باب

 اامیؿ یک العتم

     1315    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حشین ب٩ رحیث، اس٤اًی١، ًبساٌٟزیز، ٤ًزا٪ ب٩ ٣وسي، ًبساٟوارث، ًبساٌٟزیز، ا٧ص :  راوی

ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا إِٔس٤َ  َٗ یِٕث  ُِٟحَشیُِن ب٩ُِ رُحَ َِٟوارٔٔث أَِخبََر٧َا ا ًَِبُس ا ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٔ ح َوأ٧ََِبأ٧ََا ٤ًَِٔزاُ٪ ب٩ُِ ٣ُوَسي  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا  ٩ًَِ ٌٔی١ُ 



 

 

٩ُ٣ٔ أَحَ  ِْ ٥َ  َا یُ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص   ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ وَ٪ أََحبَّ َٗ ُٛ َّي أَ ٥ِ َحً ُٛ َِٟیطٔ ٩ِ٣ٔ  ُس ٔ إ

ٌٔیَن   ٣َأٟطٔ َوأَص٠ِٔطٔ َوا٨َّٟأض أَِج٤َ

نیسح نب رحثی، اامسلیع، دبعازعلزی، رمعاؿ نب ومیس، دبعاگوارث، دبعازعلزی، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 فہ ھجم وک اےنپ رھگ امؽ )افر فآہل فملس ےن اراشد رفامای مت گووگں ںیم ےس وکیئ صخش اصبح اامیؿ ںیہن وہ ا سج فتق کت ہک

 اجدیئاد( افر گووگں ےس زایدہ ہن ہاےہ۔

 نیسح نب رحثی، اامسلیع، دبعازعلزی، رمعاؿ نب ومیس، دبعاگوارث، دبعازعلزی، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿ افر اس ےک اراکؿاتکب اامی :   ابب

 اامیؿ یک العتم

     1316    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزا٪ ب٩ بکار، ًلي ب٩ ًیاغ، طٌیب، ابوز٧از، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ہز٣ز، ابوہزیزہ، ا٧ص :  راوی

 َٗ ًَیَّإغ  ًَلٔيُّ ب٩ُِ  ث٨ََا 
َٗا٢َ َحسَّ َّإر  ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَِخبََر٧َا ٤ًَِٔزاُ٪ ب٩ُِ بَک ثَطُ  ا َحسَّ ث٨ََا أَبُو اٟز٧َِّازٔ ٤٣َّٔ ا٢َ َحسَّ َٗ ِیْب  ٌَ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّي اهَّللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ُث بٔطٔ  ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة یَُحسِّ َُّط َس٤ٔ ا ذَُٔکَ أ٧َ ٔ ب٩ُِ صُز٣ُِزَ ٤٣َّٔ ِٔٔسي بَٔیٔسظ َّٟٔذی َن ا٢َ َوا َٗ  ٩ُ٣ٔ  ٥َ ِْ  َا یُ

 ٔ ٔ َوَوأٟٔسظ َٟٔسظ َِٟیطٔ ٩ِ٣ٔ َو ٔ وَ٪ أََحبَّ إ ُٛ َّي أَ ٥ِ َحً ُٛ  أََحُس

رمعاؿ نب اکبر، یلع نب ایعش، بیعش، اوبزاند، دبعارلنمح نب رہزم، اوبرہریہ، اسن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت یلع ےن اہک ہک 

ی تبحم ںیہن رےھک اگ نکیل ومنم )ینعی ھجم ےس رصػ افر رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم ےس ایبؿ رفامای ریت

 رصػ ومنم یہ تبحم رکے اگ( افر ھجم ےس دینمش ںیہن رےھک اگ نکیل انمقف۔

 رمعاؿ نب اکبر، یلع نب ایعش، بیعش، اوبزاند، دبعارلنمح نب رہزم، اوبرہریہ، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اامیؿ افر اس ےک اراکؿ :   ابب

 اامیؿ یک العتم

     1317    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، نرض، طٌبہ، ح٤یس ب٩ ٣شٌسة، برش، طٌبہ، ٗتازة، ا٧ص :  راوی



 

 

ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزا َٗ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ث٨ََا برِٔشْ  ا٢َ َحسَّ َٗ َسَة  ٌَ َبُة ح َوأ٧ََِبأ٧ََا ح٤َُِیُس ب٩ُِ ٣َِش ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ا٨َّٟرِضُ  ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ صٔی٥َ 

 َٗ ٥َ َو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َٗا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل و٢ُ  ُ٘ ُ  أََنّشا َش ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َسَة فٔي َحسَّ ٌَ ا٢َ ح٤َُِیُس ب٩ُِ ٣َِش

َّي یُحٔبَّ ْٔلَخٔیطٔ ٣َا  ٥ِ َحً ُٛ ٩ُ٣ٔ أََحُس ِْ ا٢َ  َا یُ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ِٔٔشطٔ َحٔسیثٔطٔ إٔ٪َّ ٧َٔييَّ اهَّللٔ َػل  یُٔحبُّ ٨َٟٔ

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااحسؼ نب اربامیہ، رضن، ہبعش، دیمح نب دعسمة، رشب، ہبعش، اتقدة، اسن ےس رفاتی ےہ ہک

اراشد رفامای اہمترے ںیم ےس وکیئ ومنم ںیہن وہ ا سج فتق کت ہک فہ اےنپ اھبیئ )دفرسے املسمؿ اھبیئ( ےک فاےطس فہ ابت ہن 

 ہاےہ  و ہک اےنپ فاےطس ہااتہ ےہ۔

 اقحس نب اربامیہ، رضن، ہبعش، دیمح نب دعسمة، رشب، ہبعش، اتقدة، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اامیؿ افر اس ےک اراکؿ :   ابب

 اامیؿ یک العتم

     1318    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ازة، ا٧ص٣وسي ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابواسا٣ة، حشین و ٥٠ٌ٣، ٗت :  راوی

َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ  ٥ُِّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ٩ًَِ حَُشیِٕن َوصَُو ا ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  َّي أَِخبََر٧َا ٣ُوَسي ب٩ُِ  ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

 ٩ُ٣ٔ ِْ ٔ  َا یُ ٕس بَٔیٔسظ ُِٔص ٣َُح٤َّ َّٟٔذی َن ا٢َ َوا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٔ  اهَّللُ  َِٟدیِر ِٔٔشطٔ ٩ِ٣ٔ ا ي یُٔحبَّ ْٔلَخٔیطٔ ٣َا یُٔحبُّ ٨َٟٔ
َّ ٥ِ َحً ُٛ  أََحُس

، نیسح ف ملعم، اتقدة، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اس 

 

ومیس نب دبعارلنمح، اوبااسمة

وگں ںیم ےس وکیئ صخش ومنم ںیہن وہ ا سج فتق کت ہک ذات یک مسق ہک سج ےک اہھت )ینعی ہضبق( ںیم ریمی اجؿ ےہ ہک مت گو

 اےنپ فاےطس الھبیئ ہاےہ سج دقر الھبیئ ہااتہ ےہ ایس دقر اےنپ املسمؿ اھبیئ ےک فاےطس۔

، نیسح ف ملعم، اتقدة، اسن :  رافی

 

 ومیس نب دبعارلنمح، اوبااسمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اامیؿ افر اس ےک اراکؿ :   ابب

 اامیؿ یک العتم

     1319    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ـ١ ب٩ ٣وسي، ا ا٤ًع، ًسی، زرب٩ حبیع :  راوی  یوسٕ ب٩ ًیسي،ٓ 



 

 

 ١ُ ـِ َٔ ِٟ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ا َٗ ُٕ ب٩ُِ ًٔیَسي  ِضُس أَِخبََر٧َا یُوُس ٌَ َٟ َُّط  ًَلٔيٌّ إ٧ٔ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ  
٩ًَِ زٓٔرٕ ًَٔسٓیٕ   ٩ًَِ ٤ًَُِع  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اِْلَ َٗ ب٩ُِ ٣ُوَسي 

َک إ ٔاَّ  ـُ ُِ ٩ْ٣ٔ َو َا َیِب ِْ َُّط  َا یُٔحبَُّک إ ٔاَّ ٣ُ ٔلَيَّ أ٧َ ٥َ إ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ِّيِّ َػل ْٙ ا٨َّٟٔييِّ اِْلُم ٔ   ٨َ٣ُآ

 نب ومیس، االشمع، دعی، زرنب شیبح ےس رفاتی ےہ ہک رضحت یلع ےن رفامای رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ویفس نب یسیع، لضف

 ہیلع فآہل فملس ےن ھجم ےس ایبؿ رفامای اھت ہک مت ےس تبحم ںیہن رکے اگ رگم ومنم افر مت ےس دینمش ںیہن رےھک اگ نکیل انمقف۔

 زرنب شیبح ویفس نب یسیع، لضف نب ومیس، االشمع، دعی، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اامیؿ افر اس ےک اراکؿ :   ابب

 اامیؿ یک العتم

     1320    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٌبہ، ًبساهَّلل ب٩ ًبساهَّلل ب٩ جبر، ا٧صاس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس، اب٩ حارث، ط :  راوی

ِبٔس اهَّللٔ بِ  ًَ  ٩ًَِ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط َِٟحارٔٔث  ىٔي اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا َخأْٟس َش ا٢َ َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ٩ًَِ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ  ٕ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ َجبِر  ٩ٔ

ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٚٔ أ٧ََٕص  ا َٔ ُف اِْلَِنَؼارٔ آَیُة ا٨ِّٟ ِِ  ٢َ حُبُّ اِْلَِنَؼارٔ آیَُة اِِلٔی٤َأ٪ َوبُ

اامسلیع نب دوعسد، اخدل، انب احرث، ہبعش، دبعاہلل نب دبعاہلل نب ربج، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 اؿ ےس دینمش رانھک افنؼ یک العتم ےہ۔ ےن اراشد رفامای ااصنر ےس تبحم رانھک اامیؿ یک العتم ےہ افر

 اامسلیع نب دوعسد، اخدل، انب احرث، ہبعش، دبعاہلل نب دبعاہلل نب ربج، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمقف یک العامت

 اتکب اامیؿ افر اس ےک اراکؿ :   ابب

 انمقف یک العامت

     1321    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 برش ب٩ خاٟس، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، س٠امی٪، ًبساهَّلل ب٩ ٣زة، ٣ُسوٚ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًزو :  راوی

 ًَ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط رَفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس أَِخبََر٧َا برِٔشُ ب٩ُِ َخأٟٕس  ًَ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َُِسُ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٣ُزََّة   ٩ًَِ  ٪َ ٩ِ ُس٠َامِیَ



 

 

ا أَِو  ّ٘ ٔ ٩َّ ٓٔیطٔ لَاَ٪ ٨َ٣ُآ ُٛ ْة ٩ِ٣َ  ٌَ ا٢َ أَِرَب َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٤ًَِزٕو  ٍٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ   لَا٧َِ  ٓٔیطٔ َخِؼ٠َْة ٩ِ٣ٔ اِْلَِربَ

ًَاَصَس ََُسَر َوإَٔذا َخاَػ٥َ لَا٧َِ  ٓٔیطٔ  َٕ َوإَٔذا  ًََس أَِخ٠َ َذَب َوإَٔذا َو َٛ َث  ًََضا إَٔذا َحسَّ ي یََس
َّ ٚٔ َحً ا َٔ َحزَ  َخِؼ٠َْة ٩ِ٣ٔ ا٨ِّٟ َٓ 

رشب نب اخدل، دمحم نب رفعج، ہبعش، امیلسؿ، دبعاہلل نب رمة، رسمفؼ، دبعاہلل نب رمعف ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

فملس ےن اراشد رفامای ہار اعدںیت ںیہ سج یسک ںیم ہی ہارفں اعدات وہں یگ فہ صخش انمقف ےہ افر ارگ اس ںیم اکی اعدت ےہ  فآہل

اس وک فہ ںیہن وھچڑے اگ )فہ صخش اکلم درہج اک ومنم ںیہن وہاگ اعدات ہی ںیہ(  وت فہ اکی اعدت افنؼ یک ےہ سج فتق کت ہک

( افر سج فتق ارقار رکے وت اس وک 3( افر سج فتق فدعہ رکے وت فدعہ الخیف رکے )5( بج وگتفگ رکے وت وھجٹ وبےل )7)

 وتڑ دے افر بج یسک ےس ڑلایئ رکے وت اگایلں دےنی ےگل۔

 رشب نب اخدل، دمحم نب رفعج، ہبعش، امیلسؿ، دبعاہلل نب رمة، رسمفؼ، دبعاہلل نب رمعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اامیؿ افر اس ےک اراکؿ :   ابب

 انمقف یک العامت

     1322    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلي ب٩ جٌرف، اس٤اًی١، ابوسہی١، ٧آٍ ب٩ ٣اٟک ب٩ ابوًا٣ز، وہ اپ٨ے واٟس :  راوی

ًَلٔيُّ  ث٨ََا 
٩ًَِ أَبٔیطٔ  َحسَّ  ٕ ًَا٣ٔز ٍُ ب٩ُِ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ أَبٔي  ٔ ث٨ََا أَبُو ُسَضِی١ٕ ٧َآ ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ  ب٩ُِ حُِحز

َذَب  َٛ َث  ٚٔ ثَََلْث إَٔذا َحسَّ ا َٔ ا٢َ آیَُة ا٨ِّٟ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َٕ َوإَٔذا اِؤت٩َٔ٤ُ َخاَ٪  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًََس أَِخ٠َ  َوإَٔذا َو

یلع نب رفعج، اامسلیع، اوبنب ل، انعف نب امکل نب اوباعرم، فہ اےنپ فادل ےس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

وھجٹ وبےل دفرسے ہی ہک سج فتق فآہل فملس ےن اراشد رفامای انمقف یک نیت العامت ںیہ اکی وت ہی ہک سج فتق فہ وگتفگ رکے وت 

 فدعہ رکے وت اس ےک الخػ رکے رسیتے سج فتق اس ےک اپس اامتن رےھک وت اس ںیم ایختن رکے۔

 یلع نب رفعج، اامسلیع، اوبنب ل، انعف نب امکل نب اوباعرم، فہ اےنپ فادل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اامیؿ افر اس ےک اراکؿ :   ابب

 انمقف یک العامت

     1323    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 واػ١ ب٩ ًبسا اًلي، وٛیٍ، ا ا٤ًع، ًسی ب٩ ثاب ، زر ب٩ حبیع، ًلي :  راوی



 

 

ا٢َ حَ  َٗ ًِلَي  ِبٔس اِْلَ ًَ ا٢َ أَِخبََر٧َا َوأػ١ُ ب٩ُِ  َٗ ًَلٓٔيٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ زٔرِّ ب٩ِٔ حُبَِیٕع  ًَٔسیِّ ب٩ِٔ ثَابٕٔ    ٩ًَِ ٤ًَِٔع  ٩ًَِ اِْلَ  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی سَّ

ىٔي إ ٔاَّ  ـُ ُِ ٩ْ٣ٔ َو َا َیِب ِْ ٥َ أَِ٪  َا یُحٔبُّىٔي إ ٔاَّ ٣ُ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٔلَيَّ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ْٙ  ًَضَٔس إ ٔ  ٨َ٣ُآ

، فعیک، االشمع، دعی نب اثتب، زر نب شیبح، یلع ےن رفامای سج فتق ھجم ےس فدعہ رفامای  و ومنم وہاگ فہ فالص نب دبعاالیلع

 ریتی تبحم رےھک اگ افر  و صخش ھجت ےس دینمش رےھک اگ فہ انمقف وہاگ

 فالص نب دبعاالیلع، فعیک، االشمع، دعی نب اثتب، زر نب شیبح، یلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اامیؿ افر اس ےک اراکؿ :   ابب

 انمقف یک العامت

     1324    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ یحٌي ب٩ حارث، ٣ٌافي، زہیر، ٨٣ؼور ب٩ ٣ٌت٤ز، ابووائ١ :  راوی

 َ ث٨ََا ٨ِ٣َُؼوُر ب٩ُِ أَِخبََر٧ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ُزَصیِْر  ا٢َ َحسَّ َٗ افَي  ٌَ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحارٔٔث  ٤ِزُو ب٩ُِ َیِحٌَي ب٩ِٔ ا ًَ ٩ًَِ أَبٔي َوائ١ٕٔ  ا   ٔ َت٤ٔز ٌِ ٤ُِٟ ا

َذَب َوإَٔذا َٛ َث  ْٙ إَٔذا َحسَّ ٔ ُضَو ٨َ٣ُآ َٓ ٩َّ ٓٔیطٔ  ُٛ ِبُس اهَّللٔ ثَََلْث ٩ِ٣َ  ًَ ا٢َ  َٗ ا٢َ  ٩ِ٤َ لَا٧َِ  ٓٔیطٔ  َٗ َٓ  َٕ ًََس أَِخ٠َ اِؤت٩َٔ٤ُ َخاَ٪ َوإَٔذا َو

َضا َٛ َّي یَتِرُ ٚٔ َحً ا َٔ ٥َِٟ َتز٢َِ ٓٔیطٔ َخِؼ٠َْة ٩ِ٣ٔ ا٨ِّٟ  َواحَٔسْة ٨ِ٣ُٔض٩َّ 

 ں رمعف نب ییحی نب احرث، اعمیف، زریہ، وصنمر نب رمتعم، اوبفالئ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل نب دوعسد ےن رفامای نیت زیچ

( سج فتق اس ےک اپس 5( سج فتق وگتفگ رکے وت وھجٹ وب ےل )7سج یسک ںیم اپیئ اجںیئ یگ فہ وت انمقف ےہ )فہ ابںیت ہی ںیہ( )

( افر سج فتق فدعہ رکے وت اس ےک الخػ رکے افر سج صخش ںیم اؿ ںیم ےس 3اامتن ریھک اجےئ وت اس ںیم ایختن رکے )

 افنؼ یک اکی اعدت رےہ یگ بج کت ہک فہ اس اعدت وک وھچڑ دے۔ اکی اعدت اپیئ اجےئ یگ وت اس صخش ںیم

 رمعف نب ییحی نب احرث، اعمیف، زریہ، وصنمر نب رمتعم، اوبفالئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضمؿ اابملرک ںیم ابعدت رکےن ےس قلعتم

 اتکب اامیؿ افر اس ےک اراکؿ :   ابب

 راضمؿ اابملرک ںیم ابعدت رکےن ےس قلعتم



 

 

     1325    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، سٔیا٪، زہزی، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔي  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ا٢َ ٩ِ٣َ أَِخبََر٧َا  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َس٤َ٠ََة 

٦َ ٩ِ٣ٔ َذ٧ِبٔطٔ  سَّ َ٘ َُٟط ٣َا َت اَ٪ إٔی٤َا٧ّا َواِحتَٔشابّا ُرُٔفَ  ـَ ا٦َ َطِضَز َر٣َ َٗ 

ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و صخش امہ راضمؿ  ہبیتق، ایفسؿ، زرہی، اوبہملس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل

اابملرک ںیم راوتں ںیم ڑھکا وہ )ینعی راوتں ںیم ابعدت رکے امنز رتافحی ںیم وغشمؽ رےہ( اامیؿ افر ااستحب ےک اسھت وت اس 

 اجںیئ ےگ۔

ے

 ےک اےلگ )ےلھچپ( امتؾ انگہ اعمػ رفام دیئ

 ریہہبیتق، ایفسؿ، زرہی، اوبہملس، اوبرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اامیؿ افر اس ےک اراکؿ :   ابب

 راضمؿ اابملرک ںیم ابعدت رکےن ےس قلعتم

     1326    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 طہاب و حارث ب٩ ٣شٜین، ب٩ ٗاس٥، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوہزیزہٗتیبہ ب٩ ٣اٟک، اب٩  :  راوی

 ٩ًَِ  ٍُ ٠ًََِیطٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ائَّة  ٜٔیٕن ِٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب ح َوا ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ُٗتَِیَبُة  ثَىٔي  أَِخبََر٧َا  َٗا٢َ َحسَّ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ اب٩ِٔ ا

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔط  ا٢َ ٣َ ٣َأْٟک  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٩ًَِ ح٤َُِیٔس ب٩ِٔ  اَ٪ َضإب  ـَ ا٦َ َر٣َ َٗ  ٩ِ

٦َ ٩ِ٣ٔ َذ٧ِبٔطٔ  سَّ َ٘ َٟطُ ٣َا َت  إٔی٤َا٧ّا َواِحتَٔشابّا ُرُٔفَ 

، امکل، انب اہشب، دیمح نب دبعارلنمح، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ ہبیتق نب امکل، انب اہشب ف احرث نب نیکسم، نب اقمس

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و صخش راضمؿ اابملرک ےک ہنیہم ںیم راوتں وک ڑھکا وہ ینعی راوتں ںیم رتافحی یک امنز

 اجںیئ ےگ۔ادا رکے افر درگی ابعدات ںیم وغشمؽ رےہ اامیؿ ےک اسھت وت اس ےک امت

ے

 ؾ اےلگ انگہ اعمػ رک دیئ

 ہبیتق نب امکل، انب اہشب ف احرث نب نیکسم، نب اقمس، امکل، انب اہشب، دیمح نب دبعارلنمح، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راکؿاتکب اامیؿ افر اس ےک ا :   ابب

 راضمؿ اابملرک ںیم ابعدت رکےن ےس قلعتم



 

 

     1327    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ اس٤اًی١، ًبساهَّلل ب٩ ٣ح٤س ب٩ اس٤اء، جویزیة، ٣اٟک، زہزی، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ و ح٤یس ب٩  :  راوی

 ًبساٟزح٩٤، ابوہزیزہ

 ٔ ُس ب٩ُِ إ ٩ًَِ اٟزُّ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ث٨ََا ُجَویِزٔیَُة  ا٢َ َحسَّ َٗ ٔس ب٩ِٔ أَِس٤َاَئ  ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١َ  صِزٔیِّ ِس٤َ

٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َوح٤َُِیُس ب٩ُِ  ا٦َ  أَِخبََرنٔي أَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ  َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َػل

٦َ ٩ِ٣ٔ َذ٧ِبٔطٔ  سَّ َ٘ ُط ٣َا َت َٟ اَ٪ إٔی٤َا٧ّا َواِحتَٔشابّا ُرُٔفَ  ـَ  َر٣َ

، امکل، زرہی، اوبہملس نب دبعارلنمح ف دیمح نب دبعارلنمح، اوبرہریہ ےس رفاتی 

 

ة
بئ
دمحم نب اامسلیع، دبعاہلل نب دمحم نب اامسء،  وری

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و صخش راضمؿ اابملرک ےک ہنیہم ںیم راوتں وک ڑھکا وہ )رتافحی ںیم(  ےہ ہک

 اامیؿ ےک اسھت وثاب ےک فاےطس وت اس ےک اےلگ انگہ اعمػ رک دےیئ اجںیئ ےگ۔

، امکل، زرہی،  :  رافی

 

ة
بئ
 اوبہملس نب دبعارلنمح ف دیمح نب دبعارلنمح، اوبرہریہدمحم نب اامسلیع، دبعاہلل نب دمحم نب اامسء،  وری

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بش دقر ںیم ابعدت رکان

 اتکب اامیؿ افر اس ےک اراکؿ :   ابب

 بش دقر ںیم ابعدت رکان

     1328    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواطٌث، خاٟس شٌىي اب٩ حارث، ہظا٦، یحٌي ب٩ ابوٛثیر، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوہزیزہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ أَب ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحارٔٔث  ىٔي اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا َخأْٟس َش ا٢َ َحسَّ َٗ ٔث  ٌَ ث٨ََا أَبُو اِْلَِط ٩ًَِ َحسَّ  ٕ ثٔیر َٛ أَبٔي َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ي 

ا٦َ  َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ثَىٔي أَبُو صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  َٟطُ  ًَ اَ٪ إٔی٤َا٧ّا َواِحتَٔشابّا ُرُٔفَ  ـَ َر٣َ

 ٔ ِسرٔ إ َ٘ ِٟ ِی٠ََة ا َٟ ا٦َ  َٗ ٦َ ٩ِ٣ٔ َذ٧ِبٔطٔ َو٩ِ٣َ  سَّ َ٘ ٦َ ٩ِ٣ٔ َذ٧ِبٔطٔ ٣َا َت سَّ َ٘ َُٟط ٣َا َت  ی٤َا٧ّا َواِحتَٔشابّا ُرُٔفَ 

اوباثعش، اخدل ینعی انب احرث، اشہؾ، ییحی نب اوبریثک، اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل 

ااستحب ےک اسھت ارج ف وثاب ےک فاےطس وت اس ےک  ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و صخش امہ راضمؿ ںیم راوتں ںیم ڑھکا وہ اامیؿ ف

 اجںیئ ےگ افر  و وکیئ بش دقر ںیم ڑھکا وہ )ینعی بش دقر ںیم امنز التفت رقآؿ درفد رشفی یک 

ے

اےلگ انگہ بس اعمػ رک دیئ



 

 

 اجںیئ ےگ۔

ے

 رثکت فریغہ ابعدت ںیم وغشمؽ رےہ( وت اس ےک اےلگ انگہ اعمػ رک دیئ

  انب احرث، اشہؾ، ییحی نب اوبریثک، اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبرہریہاوباثعش، اخدل ینعی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکة یھب اامیؿ ںیم دالخ ےہ

 اتکب اامیؿ افر اس ےک اراکؿ :   ابب

 زوکة یھب اامیؿ ںیم دالخ ےہ

     1329    حسیث                               سو٦ج٠س   :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، اب٩ ٗاس٥، ٣اٟک، ابوسہی١، وہ اپ٨ے واٟس سے، ك٠حہ ب٩ ًبیساهَّلل :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب ثَىٔي أَبُو ُسَضِی١ٕ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ ٣َأٟٕک  أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ٍَ ك٠ََِحَة ب٩َِ ًُبَِیسٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َّطُ َس٤ٔ یطٔ أ٧َ

٥َ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ٧َِحٕس ثَائَٔز اٟزَّأِٔض شُِش  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٔلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل و٢ُ َجاَئ َرُج١ْ إ ُ٘ َض٥ُ ٣َا اهَّللٔ َش ِٔ ٍُ َزؤیُّ َػِوتٔطٔ َو َا ُش ٤َ

 ٩ًَِ إَٔذا صَُو َشِشأ٢َُ  َٓ َّي َز٧َا  و٢ُ َحً ُ٘ َِٟیِو٦ٔ َوا٠َِّٟی٠َةٔ  َش ٥َ َخ٤ُِص َػ٠ََوإت فٔي ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َُٟط َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ  َٗ اِِلِٔسََل٦ٔ 

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َؤػیَ  ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ  ََ ا٢َ  َا إ ٔاَّ أَِ٪ َتَلوَّ َٗ َُیِرُص٩َُّ  ًَلَيَّ  ا٢َ َص١ِ  َٗ ٔ َُیِرُُظ ا٦ُ َطِضز ًَلَيَّ  ا٢َ ص١َِ  َٗ اَ٪  ـَ َر٣َ

ًَلَيَّ  ا٢َ َص١ِ  َ٘ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اٟزَّلَاَة  َّي اهَّللُ  َُٟط َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ََ َوَذََکَ   أَِ٪ َتَلوَّ
ا٢َ  َا إ ٔاَّ أَِزبَزَ َٗ َٓ  ََ ا٢َ  َا إ ٔاَّ أَِ٪ َتَلوَّ َٗ َُیِرَُصا   

و٢ُ  َا أَزٔیُس  ُ٘ َٚ اٟزَُّج١ُ َوصَُو َش ٠ََح إِٔ٪ َػَس ِٓ ٥َ أَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ُؽ ٨ِ٣ٔطُ  ُ٘  ًَلَي صََذا َو َا أَِن

دمحم نب ہملس، انب اقمس، امکل، اوبنب ل، فہ اےنپ فادل ےس، ہحلط نب دیبع اہلل ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش دختم وبنی یلص اہلل ہیلع 

ںیم ےس احرض وہا سج ےک ابؽ رھکبے وہےئ ےھت افر اس یک آفاز ںیم انگنگٹہ ینس اجیت یھت نکیل اس یک فآہل فملس ںیم الہ دجن 

وگتفگ   ںیہن آریہ یھت فہ صخش آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رقبی وہا اس فتق ملع وہا ہک فہ صخش االسؾ ےس قلعتم درایتف 

 اراشد رفامای رات افر دؿ ںیم اپچن امنز ں ںیہ اس ےن رعض ای ای اس ےک العفہ رک راہ ےہ۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 ریمے ذےم افر ھچک ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیہن نکیل مت )امنز( لفن ادا رکان ہاوہ )وت مت وک اس اک ا رایر ےہ( رھپ

رک ےک رفزے اراشد رفامےئ۔ اس ےن رعض ای ریمے ذےم اس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس صخش وک امہ راضمؿ اابمل

ےک العفہ افر وکیئ رفزہ ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیہن نکیل لفن۔ رھپ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس 

دات فریغہ( ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع صخش ےس زوکة ےک قلعتم ایبؿ رفامای۔ اس ےن رعض ای ریمے ذےم اس ےک العفہ افر ھچک )ابع



 

 

 وت فآہل فملس ےن رفامای ںیہن نکیل ہی ہک مت راہ دخا ںیم رخچ رکان ہاوہ لفن رھپ فہ صخش تشپ ومڑ رک لچ دای افر فہ صخش ہی اتہک اھت ہک ہن

 فآہل فملس ےن اراشد رفامای ارگ اس ےس زایدہ رکفں اگ ہن مک )ینعی اس ںیم یسک مسق یک یمک یشیب ںیہن رکفں اگ( روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

 ہی صخش چس وبؽ راہ ےہ وت اس ےن اجنت احلص رکیل )ینعی اس یک اجنت افر ذعاب ےس افحتظ ےک ےیل اس دقر اکیف ےہ(۔

 دمحم نب ہملس، انب اقمس، امکل، اوبنب ل، فہ اےنپ فادل ےس، ہحلط نب دیبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ

 اتکب اامیؿ افر اس ےک اراکؿ :   ابب

 اہجد اک ایبؿ

     1330    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، سٌیس، ًلاء ب٩ ٣ی٨ا، ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ حَ  َٗ ُٗتَِیَبُة  َّي اهَّللُ أَِخبََر٧َا  ُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة َش ًََلأئ ب٩ِٔ ٣ٔی٨َاَئ َس٤ٔ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس ث٨ََا ا٠َِّٟیُث   سَّ

ِٟحَٔضازُ  ُجُط إ ٔاَّ اِِلٔی٤َاُ٪ بٔي َوا ُد فٔي َسبٔی٠ٔطٔ  َا یَُِخٔ و٢ُ ا٧َِتَسَب اهَّللُ ٩ِ٤َٟٔ یََِخُ ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َش َّي أُِزخ٠َٔطُ  ًَ َّطُ َؿا٩ْ٣ٔ َحً فٔي َسبٔیلٔي أ٧َ

َد ٨ِ٣ُٔط ی٨ََ  ٔذی َخَ
َّٟ ٨َٜٔطٔ ا ٔلَي ٣َِش ُظ إ َٓاةٕ أَِو أَِ٪ َیزُزَّ ا َو ِت١ٕ َوإ٣َّٔ َ٘ ا بٔ َِٟح٨ََّة بٔأَیِّض٤َٔا لَاَ٪ إ٣َّٔ ٨َُٔی٤َةٕ ا ٕ أَِو   ا٢ُ ٣َا ٧َا٢َ ٩ِ٣ٔ أَِجز

ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہک  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ہبیتق، ثیل، دیعس، اطعء نب انیم، اوبرہریہ 

فملس رفامےت ےھت ہک اہلل اعتیل اس صخش اک اضنم ےہ ہک  و راہ دخا ںیم ےلکن نکیل اامیؿ ےک ایخؽ ےس ےلکن افر فہ راہ دخا ںیم وکشش 

ہلل اس ابت اک اضنم ےہ ہک اس وک تنج ںیم ےل اجےئ اگ۔ سج رطہقی ےس وہ رکےن ےک ےیل ےلکن )ہن ہک داینفی اکؾ ےک ےیل ےلکن( ا

ومت ےس رم اجےئ ای رھپ اہلل اعتیل اےنپ فنط ںیم الےئ اگ ہک اہجں ےس فہ صخش الکن اھت  ہاےہ فہ صخش لتق رک دای اجےئ ای فہ صخش اینپ

 وثاب افر امؽ تمینغ ےل رک۔

 اوبرہریہہبیتق، ثیل، دیعس، اطعء نب انیم،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اامیؿ افر اس ےک اراکؿ :   ابب

 اہجد اک ایبؿ

     1331    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 وزرًة، ابوہزیزہ٣ح٤س ب٩ ٗسا٣ة، جزیز، ٤ًارة ب٩ ٌٗ٘اَ، اب :  راوی

٩ًَِ أَبٔي َة  ًَ ٩ًَِ أَبٔي ُزِر  َٔ ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة ب٩ِٔ ا ث٨ََا َجزٔیْز  ا٢َ َحسَّ َٗ َُٗسا٣ََة  ُس ب٩ُِ  ا٢َ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ صَُزیَِزَة َرضَٔي اهَّللُ 

 ًَ ٩َ اهَّللُ  َّ٤ ـَ ٥َ َت ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ِٟحَٔضازُ فٔي َسبٔیلٔي َوإٔی٤َاْ٪ بٔي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ُجُط إ ٔاَّ ا َد فٔي َسبٔی٠ٔطٔ  َا یَُِخٔ زَّ َوَج١َّ ٩ِ٤َٟٔ َخَ

َد ٨ِ٣ُٔط ٧َا٢َ  ٔذی َخَ
َّٟ ٨َٜٔطٔ ا ٔلَي ٣َِش ُط إ ٌَ َِٟح٨ََّة أَِو أُِرٔج ُضَو َؿا٩ْ٣ٔ أَِ٪ أُِزخ٠َُٔط ا َٓ ْٙ بٔزُُسلٔي  َُ َوَتِؼٔسی ٕ أَِو   ٨ٔی٤َةٕ ٣َا ٧َا٢َ ٩ِ٣ٔ أَِجز

، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اہلل 

 

، رجری، امعرة نب  ،عاع، اوبزرعة

 

دمحم نب دقامة

اعتیل رہ اس صخش اک اضنم ےہ  و ہک اس ےک راہتس ںیم ےلکن نکیل راہ دخا ںیم وک شش رکےن ےک ےیل افر اس رپ افر اس ےک ربمغیپ رپ 

 رھک رک اہلل اعتیل اس وک تنج ںیم دالخ رفامےئ اگ ای اس ےک  کل ںیم اس وک فاسپ رفامےئ اگ ارج فوثاب افر امؽ تمینغ دے رک۔ نیقی

، اوبرہریہ :  رافی

 

، رجری، امعرة نب  ،عاع، اوبزرعة

 

 دمحم نب دقامة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امؽ تمینغ ںیم ےس دخا ےک راہتس ںیم اپوچناں ہصح اکنکات

 اتکب اامیؿ افر اس ےک اراکؿ :   ابب

 امؽ تمینغ ںیم ےس دخا ےک راہتس ںیم اپوچناں ہصح اکنکات

     1332    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ًباض ٗتیبہ، ًباز، اب٩ ًباز، ابوج٤زة، :  راوی

َٗس٦َٔ َو  ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔي َج٤َِزَة  ًَبَّازٕ  ًَبَّاْز َوصَُو اب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ًَلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ أَِخبََر٧َا  ِیٔص  َ٘ ِٟ ًَِبٔس ا ُس  ِٓ

َِٟهيَّ ٩ِ٣ٔ َربٔی َّا َصَذا ا اُٟوا إ٧ٔ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٨َِک َػل ًَ ٤ُز٧َِا بَٔظِیٕئ ٧َأُِخُذُظ  َٓ ا٦ٔ  ََِٟحَ ٔ ا ِضز
َِٟیَک إ ٔاَّ فٔي اٟظَّ ٔ َِٟش٨َا َنٔؼ١ُ إ َة َو ٌَ

 َ َُٓسَّ ٍٕ اِِلٔی٤َاُ٪ بٔاهَّللٔ ث٥َُّ  ٩ًَِ أَِربَ  ٥ِ
ُٛ ٍٕ َوأ٧ََِضا ٥ِ بٔأَِربَ ُٛ ا٢َ آ٣ُزُ َ٘ َٓ َِٟیطٔ ٩ِ٣َ َوَرائ٨ََا  ٔ َُٟض٥ِ َطَضاَزةُ أَِ٪  َا َو٧َِسًُو إ ِّي  َصا  َط إ ٔاَّ اهَّللُ َوأَن َٟ ٔ إ

 ٩ًَِ  ٥ِ ُٛ ٔلَيَّ ُخ٤َُص ٣َا ٤ِٔ٨َُُت٥ِ َوأ٧ََِضا زُّوا إ َْ ََلةٔ َوإٔیَتاُئ اٟزَّلَاةٔ َوأَِ٪ تُ ا٦ُ اٟؼَّ َٗ ٔ َّٓٔ  َرُسو٢ُ اهَّللٔ َوإ ٤ُِٟزَ ٔ َوا َّر ی َ٘ ٤ُِٟ َِٟح٨َِت٥ٔ َوا بَّأئ َوا  اٟسُّ

رفاتی ےہ ہک )ہلیبق( دبعاسیقل ےک گوگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  ہبیتق، ابعد، انب ابعد، اوبرمجة، انب ابعس ےس

دختم ںیم احرض وہےئ افر رعض ای رہعیب اک ہی ہلیبق ےہ افر مہ گوگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس کت ںیہن چنہپ  ےتک نکیل رحاؾ 

ت رپ ہک سج رپ مہ گوگ ملع رک ں افر  و گوگ امہرے ےھچیپ ںیہ اؿ ونیہمں ںیم وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ وک مکح رفامںیئ یسک اب

)افر نج وک یھب ہک  د ں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم مت وک ہار ابوتں اک مکح داتی وہں افر مت وک ہار ابوتں ےس عنم رک ا وہں 



 

 

رھپ اس یک ریسفت ایبؿ رفامیئ اکی وت اس ابت یک اہشدت دانی ہک اہلل  ( اامیؿ الان دخافدن دقفس رپ7ابوتں اک مکح داتی وہں( فہ ہی ںیہ )

( مت وک  و امؽ تمینغ اہھت 3( زوکة دانی )3( امنز ادا رکان )5اعتیل ےک العفہ وکیئ اچس رپفرداگر ںیہن ےہ افر ںیم اہلل اعتیل اک  اجیھ وہا وہں )

 وہں دکف ےک وتےبن افر الھک ےک رنت افر راؽ ےگل وہےئ ربونتں ےس ہک آےئ اس ںیم ےس اپوچناں ہصح اکنکات افر ںیم مت وک عنم رک ا

 سج وک ریقم افر زمتف ےتہک ںیہ۔

 ابعس ہبیتق، ابعد، انب ابعد، اوبرمجة، انب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿ ںیم دالخ ےہانجزہ ںیم رشتک یھب اامی

 اتکب اامیؿ افر اس ےک اراکؿ :   ابب

 انجزہ ںیم رشتک یھب اامیؿ ںیم دالخ ےہ

     1333    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ح٤س ب٩ سَل٦، اسحٙ شٌىي اب٩ یوسٕ ب٩ ا ازرٚ، ًوٖ، ٣ح٤س ب٩ سیری٩، ابوہزیزہ :  راوی

 ًَ ًَ أَِخبََر٧َا   ٕٖ ِو ًَ  ٩ًَِ  ٔٚ َٕ ب٩ِٔ اِْلَِزَر ىٔي اب٩َِ یُوُس ٌِ ُٙ َش ث٨ََا إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ٦
ٔس ب٩ِٔ َسَلَّ ٔس ب٩ِٔ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٩ِ ٣َُح٤َّ

ٍَ َج٨َاَزَة ٣ُ  َب ا٢َ ٩ِ٣َ اتَّ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٠َِیطٔ ث٥َُّ ٔسیرٔی٩َ  ًَ َّي  ََٓؼل ِش٥ٕٔ٠ إٔی٤َا٧ّا َواِحتَٔشابّا 

 َ ٍَ ل ٠ًََِیطٔ ث٥َُّ َرَج َّي  ُط ٗٔیَراكَأ٪ أََحُسص٤َُا ٣ِٔث١ُ أُحُٕس َو٩ِ٣َ َػل َٟ ٔ لَاَ٪  بِرٔظ َٗ ٍَ فٔي  َّي یُوَؿ َٟطُ ٗٔیَراْن ا٧َِتَوَز َحً  اَ٪ 

وعػ، دمحم نب ریسنی، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص  دبعارلنمح نب دمحم نب السؾ، ااحسؼ ینعی انب ویفس نب االزرؼ،

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و صخش املسمؿ ےک انجزہ ےک ےھچیپ ارج ف وثاب ےک فاےطس اامیؿ ےک اسھت ےلچ رھپ اس رپ امنز ادا 

دف ریقاط وثاب ےک ںیلم ےگ اکی ریقاط ادح  رکے اس ےک دعب رہھٹا رےہ سج فتق کت ہک فہ )تیم( ربق ںیم راھک اجےئ وت اس وک

 ڑاہڑ ےک ربارب ےہ افر  و وکیئ امنز ڑپھ رک فاسپ آےئ )ینعی رصػ امنز انجزہ یہ ڑپےھ( وت اس وک وثاب اک اکی ریقاط ےلم اگ۔

 دبعارلنمح نب دمحم نب السؾ، اقحس ینعی انب ویفس نب االزرؼ، وعػ، دمحم نب ریسنی، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رشؾ ف ایحئ



 

 

 اتکب اامیؿ افر اس ےک اراکؿ :   ابب

 رشؾ ف ایحئ

     1334    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ب٩ ٗاس٥، ٣اٟک، اب٩ طہاب، سا٥ٟ، حرضت ًبساهَّلل ب٩ ہارو٪ ب٩ ًبساهَّلل، ٩ٌ٣، ٣اٟک و حارث ب٩ ٣شٜین، ا :  راوی

 ٤ًز

ا ٜٔیٕن ِٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ث٨ََا ٣َأْٟک ح َوا
ا٢َ َحسَّ َٗ  ٩ْ ٌِ ث٨ََا ٣َ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اهَّللٔ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا َصاُروُ٪ ب٩ُِ   ٍُ ٠َِیطٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ئَّة 

أس٥ٔ أَِخبََرنٔي ٣َأْٟک َوا٠َّٟ  َ٘ ِٟ ًَلَي اب٩ِٔ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َزَّ  َّي اهَّللُ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  َٟطُ  ُى  ِٔ

َِٟحَیاَئ ٩ِ٣ٔ اِِلٔی٤َا٪ٔ  إٔ٪َّ ا َٓ ًِطُ  ا٢َ َز َ٘ َٓ َِٟحَیأئ  ٌُٔى أََخاُظ فٔي ا  َرُج١ٕ َش

انب اقمس، امکل، انب اہشب، اسمل، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک  اہرفؿ نب دبع اہلل، نعم، امکل ف احرث نب نیکسم،

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی آدیم ےک اپس ےس زگرے  و ہک اےنپ اھبیئ وک تحیصن رک راہ اھت رشؾ ف ایحء ےک ہلسلس ںیم 

 اس وک وھچڑ دف رشؾ ف ایحء وت اامیؿ ںیم دالخ ےہ۔ )ینعی رشؾ ف ایحء ےس رفک راہ اھت( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای

 اہرفؿ نب دبعاہلل، نعم، امکل ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، انب اہشب، اسمل، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےس قلعتمدنی آاسؿ وہےن 

 اتکب اامیؿ افر اس ےک اراکؿ :   ابب

 دنی آاسؿ وہےن ےس قلعتم

     1335    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبَک ب٩ ٧آٍ، ٤ًز ب٩ ًلي، ٩ٌ٣ ب٩ ٣ح٤س، سٌیس، ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا ٤ًَُزُ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ٔ ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ أَِخبََر٧َا أَبُو بََِکٔ ب٩ُِ ٧َآ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس ٕس  ٩ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ٌِ ٩ًَِ ٣َ ًَلٓٔيٕ  ب٩ُِ 

 َٗ زُوا َو ََٓشسِّ ی٩َ أََحْس إ ٔاَّ ٠َََُبُط  ٩َِٟ شَُظازَّ اٟسِّ ی٩َ ُشُِسْ َو ٥َ إٔ٪َّ َصَذا اٟسِّ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ُ َػل وا َوَشُسِّ وا ارٔبُوا َوأَبِرٔشُ

َِٟحةٔ  ِسَوةٔ َواٟزَِّوَحٔة َوَطِیٕئ ٩ِ٣ٔ اٟسَّ َِ ِٟ ٌٔی٨ُوا بٔا  َواِسَت

نی اوبرکب نب انعف، رمع نب یلع، نعم نب دمحم، دیعس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہی د



 

 

بل وہاگ وت مت کیھٹ راےتس رپ ولچ ای ارگ کیھٹ راہتس رپ ہن لچ وکس وت اس آاسؿ ےہ افر  و صخش دنی ںیم یتخس رکے اگ وت اس رپ دنی اغ

 ےس زندکی روہ افر گووگں وک وخش روھک افر اؿ وک آاسین دف افر حبص ف اشؾ دخافدن دقفس ےس دمد اموگن افر ھچک رات ںیم ےنلچ ےس۔

 اوبرکب نب انعف، رمع نب یلع، نعم نب دمحم، دیعس، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہلل ےک زندکی دنسپدیہ ابعدت

 اتکب اامیؿ افر اس ےک اراکؿ :   ابب

 اہلل ےک زندکی دنسپدیہ ابعدت

     1336    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 وسٕ، اب٩ سٌیس، ہظا٦ ب٩ رعوة، وہ اپ٨ے واٟس سے، ًائظہ ػسش٘ہطٌیب ب٩ ی :  راوی

ًَائَٔظ   ٩ًَِ َوَة أَِخبََرنٔي أَبٔي  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َیِحٌَي َوصَُو اب٩ُِ َس  َٕ ِیُب ب٩ُِ یُوُس ٌَ ٠َِیطٔ أَِخبََر٧َا ُط ًَ َّي اهَّللُ  َة أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل

٠َِیَضا َو  ًَ ٥َ َزَخ١َ  ٠ًََِی٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ اَوَس٠َّ ا٢َ ٣َِط  َ٘ َٓ ََُٓل٧َُة  َا َت٨َا٦ُ َتِذَُکُ ٩ِ٣ٔ َػََلتَٔضا    َِٟ ا َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ َصٔذظٔ  َ٘ َٓ ١ٔ٤َ ٨ًَِٔسَصا ا٣َِزأَْة  ٌَ ِٟ

َِٟیطٔ ٣َا َزا٦َ  ٔ ی٩ٔ إ َّي َت٠٤َُّوا َولَاَ٪ أََحبَّ اٟسِّ زَّ َوَج١َّ َحً ًَ ََٓواهَّللٔ  َا َی١٤َُّ اهَّللُ  وَ٪  ُ٘  ٠ًََِیطٔ َػاحٔبُطُ ٣َا تُٔلی

بیعش نب ویفس، انب دیعس، اشہؾ نب رعفة، فہ اےنپ فادل ےس، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

اؿ ےک اپس رشتفی ےل ےئگ فاہں رپ اکی وعرت وم ود یھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی وکؿ ےہ؟ رضحت اعہشئ 

ای ہی الفں وعرت ےہ  و ہک رات ںیم ںیہن وسیت )اس رطح ےس( اس وعرت یک ابعدت یک تیفیک ایبؿ رکےن ںیگل دصہقی ےن رفام

)ہی نس رک( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اک ا ہن رکف سج دقر مت ںیم ساتق ےہ مت رصػ ایس دقر ابعدت رکف۔ آپ یلص 

! دخافدن دقفس ارج فوثاب دےنی ےس ںیہن ےکھت اگ ہکلب مت گوگ لمع رکےت رکےت کھت اجؤ اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مسق اہلل یک

 ےگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک فہ دنی تہب دنسپ اھت  و ہک ہشیمہ ای اجےئ )ینعی ایسی ابعدت  و ہک درایمہن درہج یک وہ افر سج رپ

 ہشیمہ اقمئ راہ اج ےکس فہ زایدہ الضف افر رتہب ےہ(۔

 بیعش نب ویفس، انب دیعس، اشہؾ نب رعفة، فہ اےنپ فادل ےس، اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دنی یک افحتظ یک اخرط ونتفں ےس رفار ا رایر رکان



 

 

 اتکب اامیؿ افر اس ےک اراکؿ :   ابب

 تظ یک اخرط ونتفں ےس رفار ا رایر رکاندنی یک افح

     1337    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ہارو٪ ب٩ ًبساهَّلل، ٩ٌ٣ و حارث ب٩ ٣شٜین، اب٩ ٗاس٥، ٣اٟک، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩  :  راوی

 ابوػٌؼة،

ا٢َ  َٗ ًَِبٔس اهَّللٔ  ا َا أَِخبََر٧َا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  َٗ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا  ٍُ ٠َِیطٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔیٕن ِٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ٩ْ ح َوا ٌِ ث٨ََا ٣َ
َحسَّ

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َة  ٌَ َؼ ٌِ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔي َػ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ث٨ََا ٣َأْٟک  ِٟ َحسَّ ٌٔیٕس ا ا٢َ  أَبٔي َس َٗ ُدِسرٔیِّ 

 ٌَ ٍُ بَٔضا َط ٔ َّب ٥َ یُؤطُک أَِ٪ یَُٜوَ٪ َخیَِر ٣َا٢ٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠ ٥ْ٨ََُ یَت ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل رِطٔ َٗ َ٘ ِٟ ٍَ ا ٔ ِٟحَٔبا٢ٔ َو٣ََواٗ َٕ ا

تَٔن  ٔٔ ِٟ  َشرٔفُّ بٔٔسی٨ٔطٔ ٩ِ٣ٔ ا

، فہ اےنپ فادل ےس، اہرفؿ نب دبع اہلل، نعم ف احرث نب نیکسم، انب 

 

صة
اقمس، امکل، دبعارلنمح نب دبعاہلل نب دبعارلنمح نب اوبصع

اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای )فہ زامہن( زندکی ےہ ہک سج فتق املسمؿ اک 

 الچ اجےئ اگ افر اپین ڑپےن یک ہگج رےہ اگ افر دنی وک ونتفں یک دمعہ رسامہی رکبایں وہں یگ ہک نج وک ےل رک فہ ڑاہڑفں یک وچویٹں ںیم

 فہج ےس ےل رک رفار وہاگ ۔

، :  رافی

 

صة
 اہرفؿ نب دبعاہلل، نعم ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، دبعارلنمح نب دبعاہلل نب دبعارلنمح نب اوبصع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمقف یک اثمؽ ےس قلعتم

 اتکب اامیؿ افر اس ےک اراکؿ :   ابب

 انمقف یک اثمؽ ےس قلعتم

     1338    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، شٌ٘وب، ٣وسٰي ب٩ ً٘بہ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

ا٢َ َحسَّ  َٗ ُٗتَِیَبُة  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ أَِخبََر٧َا  ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ َبَة  ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوَسي ب٩ِٔ ًُ وُب  ُ٘ ٌِ ا٢َ ث٨ََا َش َٗ  ٥َ

ٔ ٣َزَّةّ  ٔ ٣َزَّّة َوفٔي َصٔذظ ٌٔیرُ فٔي صَٔذظ ٤َ٨َیِٔن َت َِ ِٟ ائَٔزةٔ بَیَِن ا ٌَ ِٟ اةٔ ا
٤ََث١ٔ اٟظَّ َٛ  ٔٙ ٔ ٨َ٤ُِٟآ ٍُ  ٣ََث١ُ ا   َا َتِسرٔی أَیََّضا َتتَِب



 

 

ہبیتق، وقعیب، ومٰیس نب ہبقع، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای انمقف یک اثمؽ ایسی ےہ 

 اجیتن ہک سک ےک ہک ےسیج اکی رکبی دف ولگں ےک درایمؿ آاجےئ فہ یھبک وت اکی ےلگ ںیم اجیت ےہ افر یھبک دفرسے ںیم افر فہ ںیہن

 اسھت وہں۔

 ہبیتق، وقعیب، ومٰیس نب ہبقع، انعف، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومنم افر انمقف یک اثمؽ  و ہک رقآؿ رکمی ڑپےتھ وہں

 اتکب اامیؿ افر اس ےک اراکؿ :   ابب

 افر انمقف یک اثمؽ  و ہک رقآؿ رکمی ڑپےتھ وہںومنم 

     1339    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلي، یزیس ب٩ زریٍ، سٌیس، ٗتازة، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ أَبَا ٣ُوَسي أَِخبََر٧َا  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیْس  َس

آَ٪ ٣َ  ِٟرُقِ  ا
ُ أ ٔذی َشرِقَ

َّٟ ٩ٔ٣ٔ ا ِْ ٤ُ ِٟ ٥َ ٣ََث١ُ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ زٔیَّ  ٌَ ٤َُضا كَیِّْب اِْلَِط ٌِ ٔة كَ َث١ُ اِْلُِتزُجَّ

ٙٔ َورٔیُحَضا كَیِّْب َو٣َثَ  ٔ ٨َ٤ُِٟآ َضا َو٣ََث١ُ ا َٟ ٤َُضا كَیِّْب َو َا رٔیَح  ٌِ ٤َِزةٔ كَ ٤ََث١ٔ اٟتَّ َٛ آَ٪  ِٟرُقِ  ا
ُ أ ٔذی  َا َشرِقَ

َّٟ ٩ٔ٣ٔ ا ِْ ٤ُ ِٟ َّٟٔذی  ١ُ ا ا

أُ  ٔذی  َا َشرِقَ
َّٟ ٙٔ ا ٔ ٨َ٤ُِٟآ ٤َُضا ٣ُزٌّ َو٣ََث١ُ ا ٌِ ٤ََث١ٔ اٟزَّیَِحا٧َةٔ رٔیُحَضا كَیِّْب َوكَ َٛ آَ٪  ِٟرُقِ أُ ا ٤َُضا َشرِقَ ٌِ َِٟح٨َِو٠َٔة كَ ٤ََث١ٔ ا َٛ آَ٪  ِٟرُقِ ا

ََٟضا  ٣ُزٌّ َو َا رٔیَح 

رمعف نب یلع، زیدی نب زرعی، دیعس، اتقدة، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبومیس ارعشی ےن رفامای روسؽ رکمی یلص اہلل 

 ا ےہ ایسی ےہ ےسیج ہک رتجن ہک اس اک ذاہقئ یھب رتہب ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اس ومنم یک اثمؽ  و ہک رقآؿ رکمی یک التفت رک

ےہ افر اس یک وخوبش یھب دمعہ ےہ افر اس ومنم یک اثمؽ  و ہک رقآؿ یک التفت ںیہن رک ا ایسی ےہ ےسیج ہک وجھکر اس اک زما افر ذاہقئ 

 ہک رمدہ ہک اس یک وخوبش دمعہ ےہ نکیل دمعہ ےہ نکیل اس ںیم وخوبش ںیہن افر اس انمقف یک اثمؽ  و ہک رقآؿ رکمی ڑپاتھ ےہ ہک ےسیج

اس اک ذاہقئ ڑکفہ ےہ افر اس انمقف یک اثمؽ  و ہک رقآؿ رکمی یک التفت ںیہن رک ا ےسیج ہک اڈناںیئ )لظنح( اک ذاہقئ یھب ڑکفہ ےہ 

 افر اؿ یک وخوبش یھب ںیہن ےہ۔

 رمعف نب یلع، زیدی نب زرعی، دیعس، اتقدة، اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ومنم یک اشنین ےس قلعتم

 اتکب اامیؿ افر اس ےک اراکؿ :   ابب

 ومنم یک اشنین ےس قلعتم

     1340    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 طٌبہ، ٗتازة، ا٧ص ب٩ ٣اٟکسویس ب٩ نص، ًبساهَّلل،  :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ٥َ  أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنِصٕ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٨َّٟٔييَّ َػل

َّي یُٔحبَّ ْٔلَخٔیطٔ ٣َا یُ  ٥ِ َحً ُٛ ٩ُ٣ٔ أََحُس ِْ ا٢َ  َا یُ ِٟبَُدارٔیَّ َٗ ٤َٔس ا ًَِبَس اٟؼَّ   ُ ٌِ ارٔ َس٤ٔ َٜشَّ ىٔي اب٩َِ اِل ٌِ اضٔي َش َ٘ ِٟ ا٢َ ا َٗ ِٔٔشطٔ  ٔحبُّ ٨َٟٔ

َم ا َ٘ ُُٓط إ ٔاَّ أَِ٪ َیُٜوَ٪ َس ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ٣َِضٔسٓیٕ  َا أرَِعٔ  ٩ًَِ َّٟٔذی َیزِؤی  ُِٔؽ ب٩ُِ ٤ًََُز ا و٢ُ َح ُ٘ ٕ َش ٤ِز ًَ ِٔٔؽ ب٩ِٔ  و َِٟواُو ٩ِ٣ٔ َح

ٔ فٔي َحٔسیٔث ٨ِ٣َُؼو َِٟدبَر ُظ فٔي َصَذا ا ْة َذََکَ َ٘ یِّیَن َوصَُو ٔث َِٟبِصٔ ٩ًَِ ا ٤َِِٟظُضوُر بٔاٟزَِّوایَةٔ  ٤ُِِٟش٥ٔٔ٠ اٟزَّبَالٔيِّ ا ةٔ ا َٔ ٕس فٔي بَأب ٔػ ٌِ رٔ ب٩ِٔ َس

ََ أ٣ُٔزِ  ُٓو ٤َزِ ِٟ ٥ُ٠ًَِ َرَوی َحٔسیَث أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک ا و٢ُ  َا أَ ُ٘ ُتطُ َش ٌِ َب٠ُوا ِٗٔب٠َت٨ََا َس٤ٔ ِ٘ ِؤٟطٔ َواِسَت َٗ  ٔ ات١َٔ ا٨َّٟاَض بٔزٔیَاَزة َٗ ُ ُت أَِ٪ أ

٤َُِٟباَرٔ  َوَیِحٌَي ب٩َِ  ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ا ؤی١ٔ إ ٔاَّ  ٩ًَِ ح٤َُِیٕس اٟلَّ ُِٟحزِٔئ  َوأَل٠َُوا َذبٔیَحت٨ََا َوَػ٠َِّوا َػََلَت٨َا  یَّ َوصَُو فٔي صََذا ا َِٟبِصٔ أَیُّوَب ا

ات١ُٔ ا٨َّٟاَض فٔي بَ  َ٘  أب ٣َا شُ

وسدی نب رصن، دبع اہلل، ہبعش، اتقدة، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اہمترے 

 ۔ںیم ےس وکیئ ومنم ںیہن وہ ا سج فتق کت ہک فہ اےنپ )املسمؿ( اھبیئ ےک فاےطس فہ ابت ہن ہاےہ  و اےنپ فاےطس ہااتہ ےہ

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، ہبعش، اتقدة، اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک : ابب

 دیپایشئ وتنسں ےس قلعتم

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب



 

 

 دیپایشئ وتنسں ےس قلعتم

     1341    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، وٛیٍ، زَکیا ب٩ ابوزائسة، ٣ؼٌب ب٩ طیبہ، ك٠ٙ ب٩ حبیب، ًبساهَّلل ب٩ زبیر، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

 ٍْ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َوٛٔی َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٙٔ ب٩ِٔ َحبٔیٕب  أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٩ًَِ ك٠َِ ٔب ب٩ِٔ َطِیَبَة  ٌَ ٩ًَِ ٣ُِؼ یَّا ب٩ُِ أَبٔي َزائَٔسَة  ث٨ََا َزََکٔ ا٢َ َحسَّ َٗ

 ٔٔ ِٟ ْة ٩ِ٣ٔ ا ًَرِشَ  ٥َ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ًَائَٔظَة   ٩ًَِ  ٔ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ اٟزُّبَیِر ًَ  ٩ًَِ َٗ ارٔٔب َو َٗؽُّ اٟظَّ ةٔ  ؽُّ رِطَ

 َ ا٧ ٌَ ِٟ ُٙ ا ُٕ اِِلٔبِٔم َوَح٠ِ ُٚ َو٧َِت َواُ  َوا ٔاِست٨َِٔظا اُئ ا٠ِِّٟحَیٔة َواٟشِّ َٔ ًِ ٔ ِٟبََرأج٥ٔ َوإ َُِش١ُ ا ارٔ َو َٔ ا٢َ اِْلَِه َٗ ٤َِٟأئ  اُؾ ا َ٘ ٔ ٔة َوا٧ِت

ةَ  ـَ ٤َ ـِ ٤َِٟ َة إ ٔاَّ أَِ٪ َتُٜوَ٪ ا أَشَ ٌَ ِٟ ْب َوَنٔشیُ  ا ٌَ  ٣ُِؼ

 نب اوبزادئة، بعصم نب ،ہبی، قلط نب بیبح، دبعاہلل نب زریب، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، زرکای

( وپرفں افر 3( اننخ اکانٹ )5( وموھچنں اک رتکان )7روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دس ابںیت دیپایشئ ںیتنس ںیہ )

( انػ ےک ےچین ےک ابؽ ومڈنان 6( لغب ےک ابؽ اکانٹ )5( انک ںیم اپین ڈاکات )4ان )( وسماک رک2( ڈاڑیھ وھچڑان )3 وڑفں اک دوھان )

 ( اشیپب ےک دعب ااجنتسء رکان۔ رضحت بعصم ےن لقن رفامای ہک ںیم دوس ں ابت وھبؽ ایگ۔7)

 ہشئ دصہقیاقحس نب اربامیہ، فعیک، زرکای نب اوبزادئة، بعصم نب ،ہبی، قلط نب بیبح، دبعاہلل نب زریب، اع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 دیپایشئ وتنسں ےس قلعتم

     1342    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ٌت٤ز، وہ اپ٨ے واٟس سے، حرضت س٠امی٪ تیَّم٣ح٤س ب٩ ًبسا اًلي،  :  راوی

ًَرِشَ  ا یَِذَُکُ  ّ٘ ُ  ك٠َِ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َت٤ٔزُ  ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ِبٔس اِْلَ ًَ ُس ب٩ُِ  َٗؽَّ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َواَ  َو ةٔ اٟشِّ ٔٔرِطَ ِٟ ّة ٩ِ٣ٔ ا

 َ ِٟب َُِش١َ ا ارٔ َو َٔ ٠ٔی٥َ اِْلَِه ِ٘ ارٔٔب َوَت ةٔ اٟظَّ ـَ ٤َ ـِ ٤َِٟ َٚ َوأ٧ََا َطَُِٜٜ  فٔي ا ا٧َٔة َوا ٔاِست٨َِٔظا ٌَ ِٟ َٙ ا  َرأج٥ٔ َوَح٠ِ

دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، فہ اےنپ فادل ےس، رضحت امیلسؿ یمیت ےس رفاتی ےہ ہک رضحت قلط دس ابںیت لقن رفامےت وسماک رکان 

  اپین ڈاکات )رافی ےتہک ںیہ( ھجم وک ہبش ےہ ہک  یل رکان یھب ایبؿ رفامای۔اننخ ا اران  وڑفں اک دوھان انػ ےک ےچین ےک ابؽ ومڈنان انک ںیم

 دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، فہ اےنپ فادل ےس، رضحت امیلسؿ یمیت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

  ااحدتی ابمرہکزتنی )آراشئ( ےس قلعتم :   ابب

 دیپایشئ وتنسں ےس قلعتم

     1343    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوًوا٧ة، ابوبظیر :  راوی

ْة ٩ِ٣ٔ ا ًَرِشَ ا٢َ  َٗ ٙٔ ب٩ِٔ َحبٔیٕب  ٩ًَِ ك٠َِ ٩ًَِ أَبٔي برِٔشٕ  ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ارٔٔب أَِخبََر٧َا  َٗؽُّ اٟظَّ َواُ  َو ٨َّةٔ اٟشِّ ٟشُّ

 ٌَ ِٟ ُٙ ا ِٟدَٔتاُ٪ َوَح٠ِ ُٕ اِِلٔبِٔم َوا ارٔ َو٧َِت َٔ َٗؽُّ اِْلَِه ُٚ َوَتِوٓٔیرُ ا٠ِِّٟحَیةٔ َو ُة َوا ٔاِست٨َِٔظا ـَ ٤َ ـِ ٤َ ِٟ ا٢َ أَبُو َوا َٗ  ٔ بُز َُِش١ُ اٟسُّ ا٧َةٔ َو

َ٪ اٟتَِّیَّٔمِّ َو  ْب ٨ِ٣ََُکُ ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َوَحٔسیُث ُس٠َامِیَ ٌَ ٔب ب٩ِٔ َطِیَبَة َو٣ُِؼ ٌَ َوأب ٩ِ٣ٔ َحٔسیٔث ٣ُِؼ رَفٔ ب٩ِٔ إٔیَإض أَِطَبُط بٔاٟؼَّ ٌِ َج

َِٟحٔسیٔث   ا

ئ  ےس فہ ےتہک ےھت ہک دس   
 

، اوبریشب ےس رفاتی ےہ ہک )نج اک انؾ رفعج نب اایس ےہ( اوہنں ےن ہک  قلط نب ج

 

ة

 

ہبیتق، اوبوعاب

( اننخ رتکان 4( ڈاڑیھ رھب رک وھچڑان )2( انک ںیم اپین ڈاکات )3(  یل رکان )3( ومںیھچن رتکان )5( وسماک رکان )7ابںیت تنس ںیہ )

( افر اپاخہن یک ہگج دوھان۔ اامؾ اسنیئ ےن رفامای ہک 78( انػ ےک ےچین ےک ابؽ ومڈنان )7( ہنتخ رکان )6( لغب ےک ابؽ ومڈنان ااھکڑان )5)

  کیھٹ ےہ رضحت بعصم نب ،ہبی یک رفاتی ےس فہ رافی رکنم ادحلثی ںیہ۔امیلسؿ یمیت افر رفعج نب اایس یک رفاتی

، اوبریشب :  رافی

 

ة

 

 ہبیتق، اوبوعاب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 دیپایشئ وتنسں ےس قلعتم

     1344    حسیث                               ج٠س سو٦  :  سج٠

 ح٤یس ب٩ ٣شٌسة، برش، ًبساٟزح٩٤ ب٩ اسحٙ، سٌیس ٣٘بری، ابوہزیزہ :  راوی

بُرٔیِّ  ِ٘ ٤َ ِٟ ٌٔیٕس ا ٩ًَِ َس  َٙ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ إِٔسَح ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ برِٔشٕ  َسَة  ٌَ ا٢َ  أَِخبََر٧َا ح٤َُِیُس ب٩ُِ ٣َِش َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة 

ٍٔ َو  ِب َـّ ُٕ اٟ ا٧َةٔ َو٧َِت ٌَ ِٟ ُٙ ا ِٟدَٔتاُ٪ َوَح٠ِ ةٔ ا ٔٔرِطَ ِٟ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َخ٤ِْص ٩ِ٣ٔ ا ًَ َّي اهَّللُ  ٔؼیرُ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ِ٘ رِفٔ َوَت ٠ٔی٥ُ اٟوُّ ِ٘ َت

طُ ٣َأْٟک  َٔ َٗ ارٔٔب َو  اٟظَّ

ؼ ، دیعس ربقمی، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد دیمح نب دعسمة، رشب، دبعارلنمح نب ااحس

( ومںیھچن رتکان۔ 2( اننخ اکانٹ )3( لغب ےک ابؽ اڑیھکان )3( انػ ےک ےچین ےک ابؽ ومڈنان )5( ہنتخ رکان )7رفامای اپچن ںیتنس دقمی ںیہ )



 

 

  رفاتی رفامای۔رضحت اامؾ امکل ےن زری رظن دحثی رشفی وک وموقاف

 دیمح نب دعسمة، رشب، دبعارلنمح نب اقحس، دیعس ربقمی، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 دیپایشئ وتنسں ےس قلعتم

     1345    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اٟک، ٣٘بری، ابوہزیزہ :  راوی

٠ٔی٥ُ اِْلَِه  ِ٘ ٔ َت ة ٔٔرِطَ ِٟ ا٢َ َخ٤ِْص ٩ِ٣ٔ ا َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  بُرٔیِّ  ِ٘ ٤َِٟ ٩ًَِ ا ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ُٗتَِیَبُة  ُٕ أَِخبََر٧َا  ارٔٔب َو٧َِت َٗؽُّ اٟظَّ ارٔ َو َٔ

ِٟدَٔتاُ٪ اِِلٔبِٔم َوحَ  ا٧َةٔ َوا ٌَ ِٟ ُٙ ا ٠ِ 

ہبیتق، امکل، ربقمی، اوبرہریہ ےن ایبؿ رفامای ہک اپچن ابںیت رپاین دیپایشئ تنس ںیہ اکی وت اننخ اکانٹ۔ دفرسے ومںیھچن رتکان رسیتے 

 لغب ےک ابؽ اڑیھکان وچےھت انػ ےک ےچین ےک ابؽ ومڈنان اپوچن ں ہنتخ رکان۔

 رہریہہبیتق، امکل، ربقمی، اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومںیھچن رتکےن ےس قلعتم

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 ومںیھچن رتکےن ےس قلعتم

     1346    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٤٘٠ًہ، اب٩ ٤ًز :  راوی

ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ بِ   ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس َٗا٢َ َحسَّ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ٔ

٠َِیطٔ  ًَ َّي اهَّللُ  ُٔوا ا٠َِّٟهي ا٨َّٟٔييِّ َػل ًِ َوارَٔب َوأَ ُٔوا اٟظَّ ا٢َ أَِح َٗ  َوَس٥ََّ٠ 

دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، ایفسؿ، دبعارلنمح نب ہمقلع، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای 

 (ر ہن ڈنماوموھچنں وک ڈنمفاای رتکفا افر ڈاڑویھں وک وھچڑ دف )ینعی ڈاڑیھ مک ہن رکا اف

 دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، ایفسؿ، دبعارلنمح نب ہمقلع، انب رمع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 ومںیھچن رتکےن ےس قلعتم

     1347    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلي، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابو٤٘٠ًہ، اب٩ ٤ًز :  راوی

ًَِبُس اٟزَّ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ًَ أَِخبََر٧َا  ُ  ِح٩ٔ٤َ ب٩ُِ أَبٔي  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٤ََة  َ٘ ٠ِ

َوارَٔب  ُٔوا اٟظَّ ُٔوا ا٠َِّٟهي َوأَِح ًِ ٥َ أَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘  اب٩َِ ٤ًََُز َش

 اراشد رمعف نب یلع، دبعارلنمح، ایفسؿ، دبعارلنمح نب اوبہمقلع، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 رفامای وموھچنں وک ڈنمفاای رتکفا افر وھچڑ دف ڈاڑویھں وک۔

 رمعف نب یلع، دبعارلنمح، ایفسؿ، دبعارلنمح نب اوبہمقلع، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی ابمرہکزتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااح :   ابب

 ومںیھچن رتکےن ےس قلعتم

     1348    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبسا اًلي، ٣ٌت٤ز، یوسٕ ب٩ ػہیب، حبیب ب٩ ششار، زیس ب٩ ار٥ٗ :  راوی

ا٢َ َس٤ٔ  َٗ َت٤ٔزُ  ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ِبٔس اِْلَ ًَ ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحبٔیٔب ب٩ِٔ َشَشإر  ُث  َٕ ب٩َِ ُػَضِیٕب یَُحسِّ ُ  یُوُس ٌِ

 َٓ ٥َِٟ َیأُِخِذ َطارٔبَُط  و٢ُ ٩ِ٣َ  ُ٘ ٥َ َش ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٥َ َٗ  ٠َِیَص ٨٣َّٔاَزیِٔس ب٩ِٔ أَِر

ک ار، زدی نب ارمق ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، ویفس نب بیہص، بیبح نب 

فملس ےس ہک  ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت  و وکیئ ومںیھچن ہن ےل )ینعی ومںیھچن ہن رتکفاےئ ہکلب وہںوٹں ےس 

 (ےہ ڑباھےئ( فہ امہرے ںیم ےس ںیہن ےہ )ینعی اک ا صخش املسمونں ےک راہتس رپ ںیہن

 دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، ویفس نب بیہص، بیبح نب ک ار، زدی نب ارمق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رس ڈنماےن یک ااجزت



 

 

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 رس ڈنماےن یک ااجزت

     1349    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ایوب، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

 ًَ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَیُّوَب  ٤َْز  ٌِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٣َ َٗ  ٔٚ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أ٧ََِبأ٧ََا  ٠ًََِیطٔ ٩ِ اب٩ِٔ ًُ أَِخبََر٧َا إِٔسَح َّي اهَّللُ  ٤ََز أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل

و ُٛ وُظ ل٠َُُّط أَِو اِتزُ ُ٘ ا٢َ اِح٠ٔ َٗ ٩ًَِ َذَٟٔک َو ٨ََهي  َٓ ا  ـّ ٌِ َف َرأِٔسطٔ َوَتَزَ  َب ٌِ َٙ َب ا َح٠َ ٥َ َرأَی َػبٔیًّ
 ُظ ل٠َُّطُ َوَس٠َّ

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی رمہبت  ااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رمعم، اویب، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ

ر اکی ڑلےک وک داھکی ہک سج اک ھچک رس ڈنما وہا اھت افر ھچک رس ڈنما وہا ںیہن اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس عنم رفامای اف

 اراشد رفامای امتؾ رس ڈنمفا ای امتؾ رس رپ ابؽ روھک۔

 رمعم، اویب، انعف، انب رمع اقحس نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وعرت وک رس ڈنماےن یک اممتعن ےس قلعتم

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وعرت وک رس ڈنماےن یک اممتعن ےس قلعتم

     1350    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣وسٰي رحشي، ابوزاؤز، ہ٤ا٦، ٗتازة، خَلض، ًلي :  راوی

٩ًَِ خٔ  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا َص٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبُو َزاُوَز  ا٢َ َحسَّ َٗ ٔشيُّ  ََِٟحَ ُس ب٩ُِ ٣ُوَسي ا ًَلٓٔيٕ ٧ََهي َرُس أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ و٢ُ ََلٕض 

٤َِٟزِأَةُ َرأَِسَضا َٙ ا ٥َ أَِ٪ َتِح٠ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   اهَّللٔ َػل

دمحم نب ومٰیس رحیش، اوبداؤد، امہؾ، اتقدة، الخس، یلع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وعرت وک رس ڈنماےن 

 ےس عنم رفامای۔

 امہؾ، اتقدة، الخس، یلعدمحم نب ومٰیس رحیش، اوبداؤد،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 زقع یک اممتعن ےس قلعتم

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 زقع یک اممتعن ےس قلعتم

     1351    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزا٪ ب٩ یزیس، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ابورجا٢، ٤ًز ب٩ ٧آٍ، وہ اپ٨ے واٟس سے، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ  ٔس ب٩ِٔ أَبٔي اٟزَِّجا٢ٔ  ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَِخبََرنٔي ٤ًَِٔزاُ٪ ب٩ُِ َیزٔیَس  ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٍٕ ٔ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ٧َآ

 َٔ زَ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ًَزَّ َوَج١َّ  ا٢َ ٧ََضانٔي اهَّللُ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل  ٤ًََُز 

رمعاؿ نب زیدی، دبعارلنمح نب دمحم نب اوبراجؽ، رمع نب انعف، فہ اےنپ فادل ےس، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص 

  فآہل فملس ےن اراشد رفامای ھجم وک دخافدن دقفس ےن زقع ےس عنم رفامای۔اہلل ہیلع

 رمعاؿ نب زیدی، دبعارلنمح نب دمحم نب اوبراجؽ، رمع نب انعف، فہ اےنپ فادل ےس، دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 زقع یک اممتعن ےس قلعتم

     1352    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ س٠امی٪، ابوزاؤز، سٔیا٪، ًبیساهَّلل ب٩ ٤ًز، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ٨ًَُِض٤َا أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔي اهَّللُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ا أَبُو َزاُوَز 

ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحٔسیُث َیِحٌَي بِ  ا٢َ أَبُو  َٗ  َٔ زَ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٌٔیسٕ َٗ ٔس ب٩ِٔ برِٔشٕ  ٩ٔ َس َو٣َُح٤َّ

َوأب   أَِولَي بٔاٟؼَّ

ادمح نب امیلسؿ، اوبداؤد، ایفسؿ، دیبع اہلل نب رمع، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زقع یک 

  ےک زایدہ رقبی ےہ۔اممتعن رفامیئ رضحت دبعارلنمح رافی رفامےت ںیہ رضحت ییحی نب دیعس افر رضحت رشب یک رفاتی حیحص

 ادمح نب امیلسؿ، اوبداؤد، ایفسؿ، دیبعاہلل نب رمع، انعف، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رس ےک ابؽ رتکےن ےس قلعتم

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 ابؽ رتکےن ےس قلعتمرس ےک 

     1353    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیَل٪، سٔیا٪، اخوٗبیؼة و ٣ٌاویہ ب٩ ہظا٦، سٔیا٪، ًاػ٥ ب٩ ل٠یب :  راوی

اؤَیُة بِ  ٌَ بٔیَؼَة َو٣ُ َٗ َیاُ٪ أَُخو  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ًَأػ٥ُ أَِخبََر٧َا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َُِیََلَ٪  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا َا َحسَّ َٗ ٩ُ صَٔظا٦ٕ 

ْز  ٌِ ٥َ َولٔي َط ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ أََتِیُ  ا٨َّٟٔييَّ َػل َٗ  ٕ ٩ًَِ َوائ١ٔٔ ب٩ِٔ حُِحز ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٨ٔیىٔي ب٩ُِ ل٠َُِیٕب  ٌِ َُّط َش َو٨ِ٨َُ  أ٧َ َٓ ا٢َ ذُبَاْب  َ٘ َٓ

 ٔ ز ٌِ ٨ًَِٔک َوَصَذا أَِحَش٩ُ َٓأََخِذُت ٩ِ٣ٔ َط ٥َِٟ أَ ا٢َ لٔي  َ٘ َٓ  ی ث٥َُّ أََتِیُتُط 

 ف اعمفہی نب اشہؾ، ایفسؿ، اعمص نب بیلک فہ اےنپ فادل ےس، فالئ نب رجح ےس رفاتی ےہ ہک ںیم 

 

ئصة
 ی
ومحمد نب الیغؿ، ایفسؿ، اوخقت

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای )ہی وت( وحنتس دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر ریمے رس رپ ابؽ ےھت۔ آپ یلص

۔ اس رپ 

ے

ےہ۔ اس ہلمج ےس ںیم ہی اھجمس ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم وک ہہک رےہ ںیہ۔ انچہچن ںیم ےن ابؽ ابلکل متخ رکفا دیئ

 )ینعی رس ےک ابؽ رتکفاان(۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم ےن مت وک ہی ںیہن اہک اھت افر ہی )اکؾ( ااھچ ےہ

 ف اعمفہی نب اشہؾ، ایفسؿ، اعمص نب بیلک :  رافی

 

ئصة
 ی
 ومحمد نب الیغؿ، ایفسؿ، اوخقت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 قلعتم رس ےک ابؽ رتکےن ےس

     1354    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، وہب ب٩ جزیز، وہ اپ٨ے واٟس سے، ٗتازة، ا٧ص :  راوی

َتاَزةَ  َٗ   ُ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َجزٔیز ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا زُ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌِ ا٢َ لَاَ٪ َط َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ُث  یَُحسِّ

 ٔ ًَاتٔ٘ ِبٔم بَیَِن أُذ٧َُِیطٔ َو سٔ َو َا بٔاٟشَّ ٌِ َِٟح َِٟیَص بٔا ّزا َرِجَّل  ٌِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َط َّي اهَّللُ   طٔ ا٨َّٟٔييِّ َػل

 ہیلع فآہل فملس ےک ابؽ )ابمرک( دمحم نب ینثم، فبہ نب رجری، فہ اےنپ فادل ےس، اتقدة، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل

 چیب چیب ےک ےھت ہن وت تہب وگرگنایےل ےھت افر ہن تہب دیسےھ اکونں افر اکڈنوھں ےک درایمؿ۔



 

 

 دمحم نب ینثم، فبہ نب رجری، فہ اےنپ فادل ےس، اتقدة، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 رس ےک ابؽ رتکےن ےس قلعتم

     1355    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوًوا٧ة، زاؤز ا اوزی، ح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤ ح٤یری :  راوی

 ًَ ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َٟ٘ٔیُ  َرُجَّل َػحَٔب أَِخبََر٧َا  ا٢َ  َٗ ِٟٔح٤ِیَرٔیِّ  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ًَ ٩ًَِ ح٤َُِیٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ َزاُوَز اِْلَِوزٔیِّ  َوا٧ََة 

ا٢َ ٧ََضا٧َا َرُسو٢ُ اهَّللٔ  َٗ ٍَ ٔس٨ٔیَن  ٤َا َػحَٔبُط أَبُو صَُزیَِزَة أَِربَ َٛ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  َّي اهَّللُ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ ی٤ََِتٔظَم َػل ًَ

 أََحُس٧َا ل١َُّ یَِو٦ٕ 

، داؤد االفدی، دیمح نب دبعارلنمح ریمحی ےس رفاتی ےہ ہک ریمی اکی آدیم ےس الماقت وہیئ  و ہک ہار اسؽ کت 

 

ة

 

ہبیتق، اوبوعاب

اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ر ےت ےھت  دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم راہ اھت سج رطح ہک رضحت اوبرہریہ دختم وبنی یلص

 اس ےن اہک ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ گووگں وک رفزاہن یھگنک رکےن یک اممتعن رفامیئ۔

، داؤد االفدی، دیمح نب دبعارلنمح ریمحی :  رافی

 

ة

 

 ہبیتق، اوبوعاب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکی دؿ وھچڑ رک یھگنک رکےن ےس قلعتم

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 اکی دؿ وھچڑ رک یھگنک رکےن ےس قلعتم

     1356    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، ًبساهَّلل ب٩ ١ِٔ٣ًلي ب٩ ححز، ًیسٰي ب٩ یو٧ص، ہظا٦ ب٩ حشا٪، حش٩ :  راوی

ًَِبٔس اهَّللٔ   ٩ًَِ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا اَ٪  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ َحشَّ ث٨ََا ًٔیَسي ب٩ُِ یُو٧َُص  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَلٔيُّ ب٩ُِ حُِحز ا٢َ ٧ََهي أَِخبََر٧َا  َٗ  ١ٕ َّٔ َِ  ب٩ِٔ ٣ُ

 ُٔبًّ 
١ٔ إ ٔاَّ َرجُّ

٩ًَِ اٟتَّ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   اَرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

یلع نب رجح، ٰیسیع نب ویسن، اشہؾ نب اسحؿ، نسح، دبعاہلل نب لفغم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 



 

 

 (اممتعن رفامیئ ےہ یھگنک رکےن ےس نکیل اکی دؿ وھچڑ رک۔ )ینعی رفزاہن یھگنک رکےن ےس عنم ای۔

 ، دبعاہلل نب لفغمیلع نب رجح، ٰیسیع نب ویسن، اشہؾ نب اسحؿ، نسح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 اکی دؿ وھچڑ رک یھگنک رکےن ےس قلعتم

     1357    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ابوزاؤز، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ٗتازة، حش٩ :  راوی

 ٩ًَِ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبُو َزاُوَز  َٗا٢َ َحسَّ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ َّي اهَّللُ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َِٟحَش٩ٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل  ا

٩ًَِ اٟتَّرَ   ُٔبًّا٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهي 
١ٔ إ ٔاَّ  جُّ

دمحم نب اشبر، اوبداؤد،  ،ند نب ہملس، اتقدة، نسح ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ یھگنک 

 رکےن ےس نکیل اکی دؿ وھچڑ رک۔

 دمحم نب اشبر، اوبداؤد،  ،ند نب ہملس، اتقدة، نسح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 اکی دؿ وھچڑ رک یھگنک رکےن ےس قلعتم

     1358    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، برش، یو٧ص، حش٩ و ٣ح٤س :  راوی

ُٗتَِیبَ  ١ُ ُٔبٌّ أَِخبََر٧َا  َرجُّ
ا َا اٟتَّ َٗ ٕس  َِٟحَش٩ٔ َو٣َُح٤َّ ٩ًَِ ا ٩ًَِ یُو٧َُص  ث٨ََا برِٔشْ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ُة 

 ہبیتق، رشب، ویسن، نسح ف دمحم ےن رفامای یھگنک اکی دؿ رک ےک رکین ہاےیہ۔

 ہبیتق، رشب، ویسن، نسح ف دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 اکی دؿ وھچڑ رک یھگنک رکےن ےس قلعتم

     1359    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس ب٩ حارث، ٛہ٤ص، ًبساهَّلل ب٩ ط٘یٙ :  راوی

ا٢َ لَاَ٪ َرجُ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ  َٗ  ٕٙ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ َط٘ٔی  ٩ًَِ ِض٤َٕص  َٛ  ٩ًَِ َِٟحارٔٔث  ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ١ْ ٩ِ٣ٔ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش

 ٌٔ إَٔذا صَُو َط َٓ أََتاُظ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔطٔ  َٓ ًَا٣َّٔل ب٤ِٔٔصَ   ٥َ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ ٣َا لٔي أَِػَحأب ا٨َّٟٔييِّ َػل َٗ ا٪ٌّ  ٌَ ُث اٟزَّأِٔض ٣ُِظ

َٓا ٩ًَِ اِِلِٔر ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ی٨ََِضا٧َا  َّي اهَّللُ  ا٢َ لَاَ٪ ٧َٔييُّ اهَّللٔ َػل َٗ ًّا َوأ٧ََِ  أ٣َٔیْر  ا٧ ٌَ ١ُ ل١َُّ أََراَ  ٣ُِظ َرجُّ
ا٢َ اٟتَّ َٗ َٓاُظ  ٨َ٠ُِٗا َو٣َا اِِلِٔر  ٔ ظ

 َیِو٦ٕ 

ش، دبعاہلل نب قیقش ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم رضحات احصہب رکاؾ ںیم ےس  کل رصم اامسلیع نب دوعسد، اخدل نب احرث

 م
کہ

 ،

ںیم احمک اھت اکی رفز اس اک اکی دفتس اس ےک اپس آای داھکی ہک فہ صخش رپاشیؿ ابؽ افر رپاشیؿ احؽ ےہ اس ےن اہک اس یک ای فہج 

 وہ اس صخش )ینعی اؿ احصیب افر احمک( ےن اہک ہک روسؽ رکمی یلص ےہ ہک اہمترے ابؽ رھکبے وہےئ ںیہ افر مت اریم )ینعی احمک( یھب

 اہلل ہیلع فآہل فملس مہ وک ارافہ ےس عنم رفامےت ےھت مہ ےن اہک ارافہ ای ےہ؟ اوہنں ےن رفامای رفزاہن یھگنک رکان۔

ش، دبعاہلل نب قیقش :  رافی

 م
کہ

 اامسلیع نب دوعسد، اخدل نب احرث، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داںیئ اجبن ےس ےلہپ یھگنک رکان

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 داںیئ اجبن ےس ےلہپ یھگنک رکان

     1360    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بوًاػ٥، ٣ح٤س ب٩ برش، اطٌث ب٩ ابوطٌثاء، اسوز ب٩ یزیس، ًائظہ ػسش٘ہ٣ح٤س ب٩ ٤ٌ٣ز، ا :  راوی

 ٌِ َث ب٩ِٔ أَبٔي اٟظَّ ٌَ ٩ًَِ أَِط ٔس ب٩ِٔ برِٔشٕ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ًَأػ٥ٕ  ث٨ََا أَبُو  َٗا٢َ َحسَّ  ٕ ٤َز ٌِ ُس ب٩ُِ ٣َ ٩ًَِ اِْلَِسَوزٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َثأئ 

َِٟ  لَاَ٪  ا َٗ ًَائَٔظَة  ٔلي بَٔی٤ٔی٨ٔطٔ َویُٔحبُّ ا٩ًَِ  ٌِ َیا٩َ٣ُ َیأُِخُذ بَٔی٤ٔی٨ٔطٔ َوُش
٥َ یُٔحبُّ اٟتَّ

٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٩َ فٔي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َی٤ُّ
ٟتَّ

 ٔ ٍٔ أ٣ُُورٔظ  َج٤ٔی

ؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم نب رمعم، اوباعمص، دمحم نب رشب، اثعش نب اوباثعشء، اوسد نب زیدی، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روس

فملس داںیئ اجبن ےس آاغز رفامےن وک وبحمب رےتھک ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس داںیئ اجبن ےس ےتیل ےھت افر داںیئ اجبن 

 ےس دےتی ےھت افر رہ اکی اکؾ ںیم داںیئ اجبن ےس رشفع رفامان دنسپ رفامےت ےھت۔



 

 

 نب رشب، اثعش نب اوباثعشء، اوسد نب زیدی، اعہشئ دصہقیدمحم نب رمعم، اوباعمص، دمحم  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رس رپ ابؽ رےنھک ےس قلعتم

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 رس رپ ابؽ رےنھک ےس قلعتم

     1361    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ٤ًار، ٣ٌافي، ارسائی١، ابواسحٙ، بزاء :  راوی

 ًَ  َٙ ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح ائٔی١َ  ٩ًَِ إرِٔسَ افَي  ٌَ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ إر  َّ٤ًَ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ُس ب٩ُِ  ا٢َ ٣َا َر أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ِٟبََرأئ  أَیُِ  أََحّسا ٩ِ ا

ٜٔبَِیطٔ  ُب ٨ِ٣َ ُتطُ َترِضٔ ٥َ َوُج٤َّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   أَِحَش٩َ فٔي ح٠َُّٕة َح٤َِزاَئ ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل

 دمحم نب دبعاہلل نب امعر، اعمیف، ارسالیئ، اوب ااحسؼ ، رباء ےس رفاتی ےہ اوہنں ےن ایبؿ رفامای ںیم ےن یسک وک روسؽ رکمی یلص اہلل

ہیلع فآہل فملس ےس زایدہ وخوصبرت ںیہن داھکی ہک بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس الؽ رگن اک  وڑا ےنہپ وہےئ ےھت افر آپ یلص 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ابؽ ابمرک ومڈنوھں کت ےھت۔

 دمحم نب دبعاہلل نب امعر، اعمیف، ارسالیئ، اوباقحس، رباء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 رس رپ ابؽ رےنھک ےس قلعتم

     1362    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ثاب ، ا٧ص :  راوی

ا٢َ أَِخبَرَ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ ثَابٕٔ   ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٔٚ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  َّي ٧َا إِٔسَح زُ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٌِ لَاَ٪ َط

ٖٔ أُذ٧َُِیطٔ  ٔلَي أَِنَؼا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ  اهَّللُ 

اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ابؽ )ابمرک( اکونں  ااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رمعم، اثتب،

 (ےک فصن کت ےھت )ینعی اکونں یک گو ےس ھچک مک ےھت

 اقحس نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رمعم، اثتب، اسن :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 رس رپ ابؽ رےنھک ےس قلعتم

     1363    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٟح٤یس ب٩ ٣ح٤س، ٣د٠س، یو٧ص ب٩ ابواسحٙ، وہ اپ٨ے واٟس سے، بزاء :  راوی

ٕس  َِٟح٤ٔیٔس ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَِبُس ا ا٢َ أَِخبََر٧َا  َٗ ِٟبََراُئ  ثَىٔي ا ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   َٙ ث٨ََا یُو٧ُُص ب٩ُِ أَبٔي إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ٣َِد٠َْس  ا٢َ َحسَّ َٗ

ّة  َٟطُ ٤َّٟٔ ا٢َ َوَرأَیُِ   َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ُب َِقٔ ٣َا َرأَیُِ  َرُجَّل أَِحَش٩َ فٔي ح٠َُّٕة ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٜٔبَِیطٔ  َترِضٔ  یّبا ٩ِ٣ٔ ٨ِ٣َ

دبعادیمحل نب دمحم، دلخم، ویسن نب اوب ااحسؼ ، فہ اےنپ فادل ےس، رباء ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن یسک صخش وک رسخ  وڑے ںیم اس دقر 

فآہل  وخوصبرت )ینعی رپششک( ںیہن داھکی ہک سج دقر ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ںیم ےن داھکی آپ یلص اہلل ہیلع

 فملس ےک ابؽ ابمرک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ومڈنوھں ےک زندکی کت ےھت۔

 دبعادیمحل نب دمحم، دلخم، ویسن نب اوباقحس، فہ اےنپ فادل ےس، رباء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رے ںیموچیٹ رےنھک ےک اب

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وچیٹ رےنھک ےک ابرے ںیم

     1364    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ اس٤اًی١ ب٩ س٠امی٪، ًبسة ب٩ س٠امی٪، ا ا٤ًع، ابواسحٙ، ہبیرہ ب٩ یزی٥ :  راوی

ٌٔی١َ  َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ إِٔس٤َ ٩ًَِ صَُبیَِرَة ب٩ِٔ َیزٔی٥َ  أَِخبََر٧َا ا  َٙ ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح ٤ًَِٔع  ٩ًَِ اِْلَ  ٪َ ِبَسةُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ  ب٩ِٔ ُس٠َامِیَ

ًَلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػ  أُِت  ِس َِقَ َ٘ َٟ  
ُ أ ِّي أَِِقَ ائَةٔ ٩ِ٣َ َتأ٣ُِزُون ًَلَي ِٔقَ وزٕ  ٌُ ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َِش ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ َّ ا ل ٌّ ـِ ٥َ بٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ي اهَّللُ 

بَِیا٪ٔ  ٍَ اٟؼِّ ُب ٣َ ٌَ ََٟؼاحُٔب ذَُؤابََتیِٔن َی٠ِ ٌٔیَن ُسوَرّة َوإٔ٪َّ َزیِّسا   َوَسِب

نسح نب اامسلیع نب امیلسؿ، دبعة نب امیلسؿ، االشمع، اوب ااحسؼ ، ریبہہ نب ریمی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل نب دوعسد ےن 

رپ ےتہک وہ؟ ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم رتتس افر دنچ وسرںیت ڑپھ اکچ  ےنھ وک ھجم وک سک رقاترفامای مت رقآؿ ڑپ



 

 

 اھت سج فتق رضحت زدی نب احرہث ےک رس رپ دف وچایٹں ںیھت افر فہ ڑلوکں ےک اسھت ےتلیھک ےھت۔

 اقحس، ریبہہ نب ریمینسح نب اامسلیع نب امیلسؿ، دبعة نب امیلسؿ، االشمع، اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وچیٹ رےنھک ےک ابرے ںیم

     1365    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ شٌ٘وب، سٌیس ب٩ س٠امی٪، ابوطہاب، ا ا٤ًع، ابووائ١ابزاہی٥  :  راوی

ثَ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبُو ٔطَضإب  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ٌٔیُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ وَب  ُ٘ ٌِ ٩ًَِ أَبٔي َوائ١ٕٔ أَِخبََرنٔي إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َش ٤ًَُِع  ٨َا اِْلَ

یِ  َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ وزٕ  ٌُ ا٢َ َخَلب٨ََا اب٩ُِ ٣َِش َّي اهَّللُ َٗ أُِت ٩ِ٣ٔ فٔي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َس ٣َا َِقَ ٌِ ائَةٔ َزیِسٔ ب٩ِٔ ثَابٕٔ  َب ًَلَي ِٔقَ أُ  ِّي أَِِقَ َٕ َتأ٣ُِزُون

َُٟط ذَُؤابََتا٪ٔ  ٤َ٠ِِِٟٔأ٪  ٍَ ا ٌٔیَن ُسوَرّة َوإٔ٪َّ َزیِّسا ٣َ ا َوَسِب ٌّ ـِ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔ

وباہشب، االشمع، اوبفالئ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل نب دوعسد ےن مہ وک ہبطخ ہک ای اربامیہ نب وقعیب، دیعس نب امیلسؿ، ا

رپ رقآؿ رکمی ڑپےنھ ےک دعب اس ابت رپ ہک ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل  افر رفامای مت ھجم وک مکح رکےت وہ رضحت زدی نب اثتب یک رقات

اس فتق زدی ڑلوکں ےک اسھت رھپےت ےھت افر اؿ ےک رس رپ دف وچایٹں ہیلع فآہل فملس ےک ہنم ےس نس اکچ وہں رتتس رپ دنچ وسرںیت 

 ںیھت۔

 اربامیہ نب وقعیب، دیعس نب امیلسؿ، اوباہشب، االشمع، اوبفالئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی ابمرہکزتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااح :   ابب

 وچیٹ رےنھک ےک ابرے ںیم

     1366    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ٣شت٤ز رعوفي، ػ٠  ب٩ ٣ح٤س، ُشا٪ ب٩ ا اَغ ب٩ حؼین ٧ہ٠شي، زیاز ب٩ حؼین :  راوی

ثَ  ا٢َ َحسَّ َٗ زُوئيُّ  ٌُ ِٟ ٤ُِِٟشَت٤ٔزِّ ا ِضَظلٔيُّ أَِخبََر٧َا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ا
اُ٪ ب٩ُِ اِْلَََغِّ ب٩ِٔ حَُؼیِٕن ا٨َّٟ َُشَّ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  ٠ُِ  ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٨َا اٟؼَّ

٠ًََِیطٔ َو  َّي اهَّللُ  ًَلَي ا٨َّٟٔييِّ َػل ٔس٦َ  َٗ ا  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ُِٟحَؼیِٔن  ًََّمِّ زٔیَازُ ب٩ُِ ا ثَىٔي  ا٢َ َحسَّ ا٢َ َٗ َ٘ َٓ ٤َِٟٔسی٨َةٔ  َُٟط َرُسو٢ُ َس٥ََّ٠ بٔا

ًَلَي ذَُؤابَتٔطٔ ث٥َُّ أَِجَزی یََسُظ  ٍَ یََسُظ  َوَؿ َٓ ََٓس٧َا ٨ِ٣ٔطُ  ٥َ اِزُ٪ ٣ٔىِّي  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َٟطُ اهَّللٔ َػل ا  ًَ ٠ًََِیطٔ َوَز   َ  َوَس٤َّ



 

 

ی، زاید نب نیصح ےس رفاتی

 

ہ لش

 

ب

 ےہ اوہنں ےن اےنپ فادل ےس ہک  اربامیہ نب رمتسم رعفیف، تلص نب دمحم، اسغؿ نب االرغ نب نیصح 

سج فتق روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس رضحت یلع دمہنی ونمرہ ںیم رشتفی الےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 رھپ اہھت رفامای اے یلع ریمے اپس آ انچہچن فہ رقبی آےئگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےک ابگوں یک اکی ٹل رپ اہھت راھک

 ریھپا افر اہلل اعتیل اک انؾ ایل افر اؿ ےک فاےطس داع رفامیئ۔

ی، زاید نب نیصح :  رافی

 

ہ لش

 

ب

 اربامیہ نب رمتسم رعفیف، تلص نب دمحم، اسغؿ نب االرغ نب نیصح 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابمل رکےن ےس قلعتمابگوں وک 

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 ابگوں وک ابمل رکےن ےس قلعتم

     1367    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ رحب، ٗاس٥، سٔیا٪، ًاػ٥ ب٩ ل٠یب، وہ اپ٨ے واٟس سے، وائ١ ب٩ ححز :  راوی

َٗ  أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ   ٕ ٩ًَِ َوائ١ٔٔ ب٩ِٔ حُِحز ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَأػ٥ٔ ب٩ِٔ ل٠َُِیٕب   ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ أس٥ْ  َٗ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕب  ا٢َ رَحِ

  ُ ِ٘ َٓا٧َِل٠َ ٨ٔیىٔي  ٌِ َُّط َش ا٢َ ذُبَاْب َوَه٨ِ٨َُ  أ٧َ َٗ ْة  ٥َ َولٔي ُج٤َّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٥َِٟ  أََتِیُ  ا٨َّٟٔييَّ َػل ِّي  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ زٔی  ٌِ َٓأََخِذُت ٩ِ٣ٔ َط

٨ًَِٔک َوصََذا أَِحَش٩ُ   أَ

ادمح نب رحب، اقمس، ایفسؿ، اعمص نب بیلک، فہ اےنپ فادل ےس، فالئ نب رجح ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فآہل فملس ےن رفامای وحنتس ےہ۔ ںیم اھجمس ہک آپ فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر ریمے رس رپ ےبمل ابؽ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع

ھجت وک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم وک رفام رےہ ںیہ انچہچن ںیم ایگ افر رس ےک ابؽ رتکفاےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم ےن 

 (۔ںیہن اہک اھت نکیل مت ےن ہی ااھچ ای )ینعی اہمترا ہی ادقاؾ اکی نسحتسم دقؾ ےہ

 ادمح نب رحب، اقمس، ایفسؿ، اعمص نب بیلک، فہ اےنپ فادل ےس، فالئ نب رجح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داڑیھ وک ومڑ رک وھچاٹ رکان



 

 

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وھچاٹ رکانداڑیھ وک ومڑ رک 

     1368    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، اب٩ وہب، حیوہ ب٩ َشیح، ًیاؾ ب٩ ًباض ٗتباني، طیی٥ ب٩ بیتا٪، روشٍٔ ب٩ ثاب  :  راوی

٩ًَِ َحِیَوَة ب٩ِٔ َُشَ  ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ِٟ٘ٔتَِبانٔيِّ أَ٪َّ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَبَّإض ا ًَیَّأغ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ِب٠َُط  َٗ یِٕح َوَذََکَ آَخَ 

٠َِیطٔ  ًَ َّي اهَّللُ  و٢ُ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ُ٘ ٍَ ب٩َِ ثَابٕٔ  َش ٔٔ ٍَ ُرَوِش َُّط َس٤ٔ ثَُط أ٧َ ١َّ ُطَیِی٥َ ب٩َِ بَِیَتاَ٪ َحسَّ ٌَ َٟ  ٍُ ٔٔ ا٢َ یَا ُرَوِش َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

َِٟحَیاةَ  ٍٔ زَ  ا ٠ََّس َوَتّزا أَِو اِست٨ََِطي بَٔزٔجی َ٘ َس ِٟٔحَیَتطُ أَِو َت َ٘ ًَ َُّط ٩ِ٣َ  أَِخبٔرِ ا٨َّٟاَض أ٧َ َٓ سٔی  ٌِ إٔ٪َّ َسَتُلو٢ُ بَٔک َب َٓ ِو٥ٕ  ًَ ابَّٕة أَِو 

ّسا بَزٔیْئ ٨ِ٣ٔطُ   ٣َُح٤َّ

  نب اتیبؿ، رفعفی
ئ

ئب ت

 

س

 نب اثتب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص دمحم نب ہملس، انب فبہ، ویحہ نب رشحی، ایعص نب ابعس ابتقین، 

اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک ریمے دعب اے رفعفی وہ اتکس ےہ ہک مت زایدہ رعہص زدنہ روہ مت گووگں ےس ہہک دانی ہک سج یسک 

ی ےس وت دمحم )یلص اہلل ہیلع ےن ڈاڑیھ ںیم رگںیھ ڈاؽ د ں ای وھگڑے ےک ےلگ ںیم  اتن ڈاال ای سج ےن ااجنتسء ای اجونر یک  دی ای ڈہ

 فآہل فملس( اس ےس ربی ےہ۔

  نب اتیبؿ، رفعفی نب اثتب :  رافی
ئ

ئب ت

 

س

 دمحم نب ہملس، انب فبہ، ویحہ نب رشحی، ایعص نب ابعس ابتقین، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیفس ابؽ ااھکڑان

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   باب

 دیفس ابؽ ااھکڑان

     1369    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ًبساٌٟزیز، ٤ًارة ب٩ ُزیة، ٤ًزو ب٩ طٌیب، وہ اپ٨ے واٟس سے، حرضت ًبساهَّلل ب٩ ٤ًزو ب٩ ًاؾ :  راوی

ًَِبسٔ   ٩ًَِ ُٗتَِیَبُة  َّي اهَّللُ  أَِخبََر٧َا  ٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ظ ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ُط  ٩ًَِ َُزٔیََّة  ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة ب٩ِٔ   ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ٠َِیطٔ ا ًَ  

ِیٔب  ٕٔ اٟظَّ ٩ًَِ ٧َِت ٥َ ٧ََهي   َوَس٠َّ

، رمعف نب بیعش، فہ اےنپ فادل ےس، رضحت دبعاہلل 

 

ة
بئ
نب رمعف نب اعص ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی ہبیتق، دبعازعلزی، امعرة نب زغ



 

 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ دیفس ابؽ ااھکڑےن ےس۔

، رمعف نب بیعش، فہ اےنپ فادل ےس، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص :  رافی

 

ة
بئ
 ہبیتق، دبعازعلزی، امعرة نب زغ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضخب رکےن یک ااجزت

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 اضخب رکےن یک ااجزت

     1370    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یزہًبیساهَّلل ب٩ سٌس ب٩ ابزاہی٥، ًَّم، ابو، ػاٟح، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ، ابوہز :  راوی

٩ًَِ ا ٩ًَِ َػأٟٕح  ث٨ََا أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ًََّمِّ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٔس ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٌِ ا٢َ أَبُو َس٤َ٠ََة أَِخبََر٧َا ًُبَِیُس اهَّللٔ ب٩ُِ َس َٗ ا٢َ  َٗ ب٩ِٔ ٔطَضإب 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ح  َّي اهَّللُ  ا٢َ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ أَِخبََرنٔي إٔ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة  َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ َوصِٕب  َٗ ًِلَي  ًَِبٔس اِْلَ و أَِخبََر٧َا یُو٧ُُص ب٩ُِ 

٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَِخبََرُظ  ٩ًَِ أَبٔي َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  َٗ  یُو٧ُُص   ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َػل

ُٔوص٥ُِ  ٔ ََٓداٟ  ُّ َِٟیُضوزُ َوا٨ََّٟؼاَری  َا َتِؼبُ  ا

دیبع اہلل نب دعس نب اربامیہ، یمع، اوب، اصحل، انب اہشب، اوبہملس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےن اراشد رفامای وہید افر اصنری اضخب ںیہن رکےت وت مت گوگ اؿ ےک الخػ رکف۔

 دیبعاہلل نب دعس نب اربامیہ، یمع، اوب، اصحل، انب اہشب، اوبہملس، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 اضخب رکےن یک ااجزت

     1371    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ ساب٘ہ حسیث ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٔٚ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  أَبٔي َس٤َ٠ََة 

٥َ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ اهَّللٔ َػ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   ل



 

 

 رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔

 رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

  ااجزتاضخب رکےن یک

     1372    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ سابٙ ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

٩ًَِ أَبٔي َس٠َ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ١ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي  ـِ َٔ ِٟ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ا َٗ یِٕث  ُِٟحَشیُِن ب٩ُِ رُحَ َٗ أَِخبََرنٔي ا ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ا٢َ ٤ََة  َٗ ا٢َ 

 ُِ َٓاِػبُ ٠ًََِیض٥ِٔ  ُٔوا  ٔ ََٓداٟ  ُّ َِٟیُضوَز َوا٨ََّٟؼاَری  َا َتِؼبُ ٥َ إٔ٪َّ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   واَرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 اضخب رکےن یک ااجزت

     1373    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ ساب٘ہ حسیث ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

ث٨ََا ًٔیَسي َوصُوَ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ٦ ًَلٔيُّ ب٩ُِ َخرِشَ ِبٔس  أَِخبََر٧َا  ًَ َ٪ َوأَبٔي َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔيِّ  اب٩ُِ یُو٧َُص 

َِٟیُضوَز َوا٨ََّٟؼاَری  َا  ا٢َ إٔ٪َّ ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ُٔوص٥ُِ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٔ ََٓداٟ  ُّ  َتِؼبُ

 اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔رتہمج 

 رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 اضخب رکےن یک ااجزت

     1374    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ًث٤ا٪ ب٩ ًبساهَّلل، اح٤س ب٩ ج٨اب، ًیسٰي ب٩ یو٧ص، ہظا٦ ب٩ رعوة، وہ اپ٨ے واٟس سے، اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ صٔ  ث٨ََا ًٔیَسي ب٩ُِ یُو٧َُص  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َج٨َإب  ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ َو أَِخبََرنٔي ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ  ٩ًَِ َظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َة 

 ٔ َِٟیُضوز ِیَب َو َا َتَظبَُّضوا بٔا ِّرُوا اٟظَّ ٥َ َُی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  اب٩ِٔ ٤ًََُز 

می یلص اہلل امثعؿ نب دبع اہلل، ادمح نب انجب، ٰیسیع نب ویسن، اشہؾ نب رعفة، فہ اےنپ فادل ےس، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رک

 ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ڑباھےپ اک رگن دبتلی رکف افر وہید یک عاشتہب ا رایر ہن رکف۔

 امثعؿ نب دبعاہلل، ادمح نب انجب، ٰیسیع نب ویسن، اشہؾ نب رعفة، فہ اےنپ فادل ےس، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 اضخب رکےن یک ااجزت

     1375    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حرضت زبیر سے ب٬ي اسي ٣ـ٤و٪ کي روای  ٨٣٘و٢ ےہ۔ :  راوی

ُِٟحَش  َوَة أَِخبََر٧َا ح٤َُِیُس ب٩ُِ ٣َِد٠َٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ رُعِ َوَة  ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ رُعِ
ا٢َ َحسَّ َٗ ٨َاَسَة  ُٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ یِٔن 

ِیَب َو َا َتَظبَّ  َُیِّرُوا اٟظَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  ٔ ٩ًَِ اٟزُّبَیِر ٔ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َِٟیُضوز ُٔويٕ  ُضوا بٔا ص٤َُا َُیِرُ ٣َِح  َوّلَٔکَ

 رضحت زریب ےس یھب ایس ومضمؿ یک رفاتی وقنمؽ ےہ۔

 رضحت زریب ےس یھب ایس ومضمؿ یک رفاتی وقنمؽ ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکےل رگن اک اضخب ونممع وہےن ےس قلعتم

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 اکےل رگن اک اضخب ونممع وہےن ےس قلعتم

     1376    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبیساهَّلل ح٠يي، ًبیساهَّلل، اب٩ ٤ًزو، ًبسالَکی٥، سٌیس ب٩ جبیر، اب٩ ًباض :  راوی

ِبُس ا ًَ ٌٔیٔس أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ َس ی٥ٔ  ًَِبسٔ اِلََکٔ  ٩ًَِ ٤ًَِزٕو  ٩ًَِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ َوصَُو اب٩ُِ  َِٟح٠َٔييُّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ ا  ٕ ب٩ِٔ ُجَبیِر



 

 

َِٟح٤َ  َحَوأػ١ٔ ا َٛ ٔ آٔخَ اٟز٣ََّأ٪  َواز بُوَ٪ بَٔضَذا اٟشَّ ـٔ ِو٦ْ یَِد َٗ ا٢َ  َٗ َّطُ  ُط أ٧َ ٌَ َٓ َِٟح٨َّةٔ ًَبَّإض َر  ا٦ٔ  َا َیزٔیُحوَ٪ َرائَٔحَة ا

دبعارلنمح نب دیبع اہلل یبلح، دیبع اہلل، انب رمعف، دبعارکلمی، دیعس نب ریبج، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

وپوٹں یک رطح۔ فہ تنج یک فآہل فملس ےن اراشد رفامای اریخ دفر ںیم اکی وقؾ وہیگ  و ہک ایسہ رگن اک اصخب رکے یگ وبکرتفں ےک 

 وخوبش کت ںیہن وسھگن ےکس یگ۔

 دبعارلنمح نب دیبعاہلل یبلح، دیبعاہلل، انب رمعف، دبعارکلمی، دیعس نب ریبج، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ااحدتی ابمرہکزتنی )آراشئ( ےس قلعتم :   ابب

 اکےل رگن اک اضخب ونممع وہےن ےس قلعتم

     1377    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یو٧ص ب٩ ًبسا اًلي، اب٩ وہب، اب٩ جزیخ، ابوزبیر، جابز :  راوی

ا٢َ  َٗ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ًَِبٔس اِْلَ َة  أَِخبََر٧َا یُو٧ُُص ب٩ُِ  َٓ َُٗحا ُتَٔي بٔأَبٔي  ا٢َ أ َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟزُّبَیِر أَِخبََرنٔي اب٩ُِ ُجَزیِٕخ 

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ا٣َٔة بََیاّؿا  َِ َة َوَرأُِسُط َؤِٟحَیُتُط لَاٟثَّ
َّٜ ِتٔح ٣َ َٓ ِّرُوا صََذا بَٔظِیٕئ َواِجتَ َیِو٦َ  ٨ٔبُوا ٥َ َُی

َوازَ   اٟشَّ

ویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، انب رججی، اوبزریب، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک سج رفز ہکم رکمہم حتف وہا وت رضحت اوباحقہف وک ےل رک 

اہم یک رطح یھت۔ 

  

احرض وہےئ )ہی رضحت اوبرکب ےک فادل ےھت افر اؿ اک انؾ امثعؿ نب امعر اھت( اؿ اک رس افر اؿ یک ڈاڑیھ دفونں ث

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اس رگن وک دبؽ دف یسک دفرسے رگن ےس نکیل ایسیہ ےس وچب۔

 ویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، انب رججی، اوبزریب، اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ی افر فہمس اک اضخبدنہم

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 دنہمی افر فہمس اک اضخب

     1378    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ش٥٠، یحٌي ب٩ شٌلي، وہ اپ٨ے واٟس سے، ُیَل٪، ابواسحٙ، اب٩ ابوٟیلي، ابوذر :  راوی



 

 

٩ًَِ ابِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ   َٙ ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح ٩ًَِ َُِیََلَ٪  ث٨ََا بٔطٔ أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ لَي  ٌِ ث٨ََا یَِحٌَي ب٩ُِ َش ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ ُس ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  َِٟیلَي  ٩ٔ أَبٔي 

٤ََم  َّرِت٥ُِ بٔطٔ اٟظَّ ١ُ ٣َا َُی ـَ ِٓ ا٢َ أَ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ََٜت٥ُ أَبٔي َذٓرٕ  ِٟٔح٨َّاُئ َواِل  ا

 دمحم نب  ملس، ییحی نب یلعی، فہ اےنپ فادل ےس، الیغؿ، اوب ااحسؼ ، انب اوبیلیل، اوبذر ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

 فملس ےن اراشد رفامای امتؾ زیچفں ںیم رتہب نج ےس ڑباھےپ اک رگن دبےتل وہ دنہمی افر فہمس ےہ۔

  ملس، ییحی نب یلعی، فہ اےنپ فادل ےس، الیغؿ، اوباقحس، انب اوبیلیل، اوبذردمحم نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 دنہمی افر فہمس اک اضخب

     1379    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ سابٙ ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ بَُزیِ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اِْلَِج٠َٔح  ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ُ٘ ٌِ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا َش یِلٔيِّ  ٩ًَِ أَبٔي اِْلَِسَوزٔ اٟسِّ َسَة 

ا٢َ  َٗ ََٜت٥ُ  أَبٔي َذٓرٕ  ِٟٔح٨َّاُئ َواِل ِیَب ا َّرِت٥ُِ بٔطٔ اٟظَّ ٥َ إٔ٪َّ أَِحَش٩َ ٣َا َُی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ 

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 دنہمی افر فہمس اک اضخب

     1380    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ سابٙ ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

ثَىٔي ٣ُ  ا٢َ َحسَّ َٗ َث  ٌَ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَِط ُس ب٩ُِ  َِٟیلَي أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ أَِخبََرنٔي اب٩ُِ أَبٔي  َٗ ث٨ََا صَُظِی٥ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ًٔیَسي  َح٤َّ

٩ًَِ أَبٔي َذٓرٕ  یِلٔيِّ  ٩ًَِ أَبٔي اِْلَِسَوزٔ اٟسِّ ٩ًَِ اب٩ِٔ بَُزیَِسَة  ثَىٔي  ََٓحسَّ ٠ََٓ٘ٔیُ  اِْلَِج٠ََح  َّي اهَّللُ ٩ًَِ اِْلَِج٠َٔح  ُ  ا٨َّٟٔييَّ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  

ََٜت٥َ ٠ًََ  ِٟٔح٨َّاَئ َواِل ِیَب ا َّرِت٥ُِ بٔطٔ اٟظَّ و٢ُ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ أَِحَش٩ٔ ٣َا َُی ُ٘  ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َش

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔



 

 

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک زتنی :   ابب

 دنہمی افر فہمس اک اضخب

     1381    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ـ٤و٪ سابٙ ٛے ٣لابٙ ےہ تزج٤ہ کي َضورت ٧ہیں ےہ۔ :  راوی

ِبٔس اهَّللٔ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اِْلَِج٠َٔح  ِبثَْر  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ا٢َ َرُسو٢ُ  أَِخبََر٧َا  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي َذٓرٕ  یِلٔيِّ  ٩ًَِ أَبٔي اِْلَِسَوزٔ اٟسِّ ب٩ِٔ بَُزیَِسَة 

 ِٟ ُط ا َٔ َٟ ََٜت٥ُ َخا ِٟح٨َّٔاُئ َواِل ِیَب ا َُیَّرِت٥ُِ بٔطٔ اٟظَّ ٥َ إٔ٪َّ أَِحَش٩َ ٣َا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ِض٤َْص اهَّللٔ َػل َٛ  ُحَزیِزٔیُّ َو

 قب ےہ رتہمج یک رضفرت ںیہن ےہ۔ومضمؿ اسقب ےک اطم

 ومضمؿ اسقب ےک اطمقب ےہ رتہمج یک رضفرت ںیہن ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 دنہمی افر فہمس اک اضخب

     1382    حسیث                               ٦ج٠س سو  :  ج٠س

 ٣ـ٤و٪ سابٙ ٛے ٣لابٙ ےہ تزج٤ہ کي َضورت ٧ہیں ےہ۔ :  راوی

ًَِبٔس اهَّللٔ بِ   ٩ًَِ ُِٟحَزیِزٔیُّ  ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟوارٔٔث  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َسَة  ٌَ ا٢َ أَِخبََر٧َا ح٤َُِیُس ب٩ُِ ٣َِش َٗ ا٢َ  َٗ َرُسو٢ُ اهَّللٔ ٩ٔ بَُزیَِسَة 

ََٜت٥ُ  ِٟٔح٨َّاُئ َواِل ِیَب ا َّرِت٥ُِ بٔطٔ اٟظَّ ٥َ إٔ٪َّ أَِحَش٩َ ٣َا َُی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َػل

 ومضمؿ اسقب ےک اطمقب ےہ رتہمج یک رضفرت ںیہن ےہ۔

 ومضمؿ اسقب ےک اطمقب ےہ رتہمج یک رضفرت ںیہن ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 دنہمی افر فہمس اک اضخب

     1383    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ـ٤و٪ سابٙ ٛے ٣لابٙ ےہ تزج٤ہ کي َضورت ٧ہیں ےہ۔ :  راوی



 

 

ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ بَُزیِ أَِخبََر٧َا ٣ُحَ  ًَ  ٩ًَِ ُث  ِض٤َّشا یَُحسِّ َٛ   ُ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ُ َت٤ٔز ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ًَِبٔس اِْلَ ُس ب٩ُِ  ُط أَ٪َّ ٤َّ َِ َّطُ ب٠ََ َسَة أ٧َ

ِیَب  َّرِت٥ُِ بٔطٔ اٟظَّ ا٢َ إٔ٪َّ أَِحَش٩َ ٣َا َُی َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ََٜت٥ُ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ِٟح٨َّٔاُئ َواِل  ا

 ومضمؿ اسقب ےک اطمقب ےہ رتہمج یک رضفرت ںیہن ےہ۔

 ومضمؿ اسقب ےک اطمقب ےہ رتہمج یک رضفرت ںیہن ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہکزتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمر :   ابب

 دنہمی افر فہمس اک اضخب

     1384    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، ایاز ب٩ ٟ٘یم، ابور٣ثہ :  راوی

ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إٔیَاز َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ث٨ََا  َٗا٢َ َحسَّ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ ا٢َ أََتِیُ  أ٧ََا َوأَبٔي ا٨َّٟٔييَّ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ٩ًَِ أَبٔي ر٣َِٔثَة  َٟ٘ٔیٕم 

ِٟٔح٨َّائٔ  ََٟلَذ ِٟٔحَیَتُط بٔا ِس  َٗ ٥َ َولَاَ٪  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َػل

 ہیلع فآہل دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، ایفسؿ، ااید نب طیقل، اوبرہثم ےس رفاتی ےہ ہک ںیم افر ریمے فادل رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل

 فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ ڈاڑیھ ںیم دنہمی اگل ریھک یھت۔

 دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، ایفسؿ، ااید نب طیقل، اوبرہثم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   باب

 دنہمی افر فہمس اک اضخب

     1385    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلي، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، ایاز ب٩ ٟ٘یم، ابور٣ثة :  راوی

ِبُس اٟزَِّح٤َ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ا٢َ أََتِیُ  أَِخبََر٧َا  َٗ ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أَبٔي ر٣َِٔثَة َرضَٔي اهَّللُ  َٟ٘ٔیٕم  ٩ًَِ إَٔیازٔ ب٩ِٔ  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس  ٩ٔ

ةٔ  رِفَ ََٟلَذ ِٟٔحَیَتطُ بٔاٟؼُّ ِس  َٗ ٥َ َوَرأَیُِتُط 
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   ا٨َّٟٔييَّ َػل

 ےس رفاتی

 

ة

 

 ےہ ہک ںیم دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا۔ رمعف نب یلع، دبعارلنمح، ایفسؿ، ااید نب طیقل، اوبرمت

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ ڈاڑیھ ںیم زردی اگل ریھک یھت۔



 

 

  :  رافی

 

ة

 

 رمعف نب یلع، دبعارلنمح، ایفسؿ، ااید نب طیقل، اوبرمت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدر رگن ےس اضخب رکان

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 زدر رگن ےس اضخب رکان

     1386    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 شٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، اٟسراورزی، زیس ب٩ اس٥٠ :  راوی

وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ُ٘ ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا َش َِٟد٠ُو ُ ِٟٔحَیَتُط بٔا ا٢َ َرأَیُِ  اب٩َِ ٤ًََُز ُشَؼرفِّ َٗ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  َراَوِرزٔیُّ  ث٨ََا اٟسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ

َّي  ِّي َرأَیُِ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٔن ا٢َ إ َٗ  ٔٚ َِٟد٠ُو ُ ِٟٔحَیَتَک بٔا ََّک ُتَؼرفِّ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ إ٧ٔ ًَ ٠ُِ  یَا أَبَا  ُ٘ ُ بَٔضا اهَّللُ َٓ ٥َ ُشَؼرفِّ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ

 َّ ُّ بَٔضا ثَٔیابَُط ل٠ََُّضا َحً ِس لَاَ٪ َشِؼبُ َ٘ َٟ َِٟیطٔ ٨ِ٣َٔضا َو ٔ ّٔ أََحبَّ إ ِب ٥ِ ی٩َُِٜ َطِیْئ ٩ِ٣ٔ اٟؼِّ َٟ ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ِٟٔحَیَتُط َو ا٢َ أَبُو  َٗ ي ٤ًَٔا٣ََتُط 

ُٗتَِیَبةَ  َوأب ٩ِ٣ٔ َحٔسیٔث   َوَصَذا أَِولَي بٔاٟؼَّ

وقعیب نب اربامیہ، ادلرافردی، زدی نب املس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت دبعاہلل نب رمع وک داھکی فہ اینپ ڈاڑیھ رےتگن ےھت زرد 

صولؼ ےس۔ ںیم ےن رعض ای اے دبعارلنمح مت اینپ ڈاڑیھ زرد رکےت وہ صولؼ ےس۔ اوہنں ےن رفامای ںیم ےن روسؽ رکمی یلص 

 ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ ڈاڑیھ ایس ےس زرد رکےت ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وکیئ اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی

دفرسا رگن زایدہ دنسپدیہ ںیہن اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ امتؾ ڑپکے اس ںیم رےتگن ےھت اہیں کت ہک امعہم یھب۔ 

  رفاتی ےس زایدہ حیحص ےہ۔رضحت اامؾ اسنیئ ےن رفامای ہی رفاتی یلہپ

 وقعیب نب اربامیہ، ادلرافردی، زدی نب املس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 زدر رگن ےس اضخب رکان

     1387    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ابوزاؤز، ہ٤ا٦، ٗتازة، ا٧ص :  راوی



 

 

٩ًَِ أ٧ََٕص أَ  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا َص٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبُو َزاُوَز  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا َب َرُسو٢ُ اهَّللٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ـَ ُط َص١ِ َخ َٟ َ َُّط َسأ ٧

 َّ ٤ََّا لَاَ٪ َطِیْئ فٔي ُػِسَُِیطٔ َػل ِّ َذَٟٔک إ٧ٔ ٥َِٟ َیِب٠ُ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  ي اهَّللُ 

دمحم نب ینثم، اوبداؤد، امہؾ، اتقدة، اسن ےس رفاتی ےہ ہک اتقدہ ےن اؿ ےس درایتف ای ای روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 ب رکےن یک رضفرت ںیہن یھت۔اضخب ای اھت؟ اوہنں ےن رفامای اؿ وک اضخ

 دمحم نب ینثم، اوبداؤد، امہؾ، اتقدة، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 زدر رگن ےس اضخب رکان

     1388    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ًبساٟؼ٤س، ٣ثىي، اب٩ سٌیس، ٗتازة، ا٧ص :  راوی

 َٗ ٌٔیٕس  ىٔي اب٩َِ َس ٌِ ٤َُِٟثىَّي َش ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َٔس  ِبُس اٟؼَّ ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا ٩ًَِ أ٧ََٕص أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا   ا٢َ َحسَّ

ٔة شَ  َ٘ َٔ ٨ِ ٌَ ِٟ ٤َُم ٨ًَِٔس ا
٤ََّا لَاَ٪ اٟظَّ ُب إ٧ٔ ـٔ ٥َِٟ َی٩ُِٜ َیِد  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َُیِٔن َشٔشیّرا َوفٔي أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ِس ٔشیّرا َوفٔي اٟؼُّ

 اٟزَّأِٔض َشٔشیّرا

ؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اضخب ںیہن ای رکےت ےھت دمحم نب ینثم، دبعادمصل، ینثم، انب دیعس، اتقدة، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روس

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دیفسی وھتڑی یس ےچین ےک وہٹن ےک ابگوں ںیم یھت افر ھچک دیفسی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک 

 ویٹپنکں یک رطػ افر ھچک دیفسی رس ںیم وہیت یھت۔

 انب دیعس، اتقدة، اسن دمحم نب ینثم، دبعادمصل، ینثم، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 زدر رگن ےس اضخب رکان

     1389    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بسا اًلي، ٣ٌت٤ز، ٗاس٥ ب٩ حشا٪، ٤ًہ ًبساٟزح٩٤ ب٩ رح٠٣ة، ًبساهَّلل ب٩ ٣شٌوز٣ح٤س ب٩ ً :  راوی

أس  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ُث  یَِن یَُحسِّ َٛ ُ  اٟزُّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ُ َت٤ٔز ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ًَِبسٔ اِْلَ ُس ب٩ُِ  ًَِبسٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ طٔ  ِّ٤ًَ  ٩ًَِ اَ٪  ٥ٔ ب٩ِٔ َحشَّ



 

 

ًَرِشَ خَٔؼااٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ رَحِ  ُظ  ٥َ لَاَ٪ یََِکَ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  وزٕ أَ٪َّ ٧َٔييَّ اهَّللٔ َػل ٌُ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٣َِش  ٩ًَِ ىٔي ٠َ٣ََة  ٌِ َة َش رِفَ ٢ٕ اٟؼُّ

أب َواٟ ٌَ ٜٔ َب بٔاِل ِ َصٔب َواٟرضَّ
٥َ بٔاٟذَّ َدتُّ ِیٔب َوَجزَّ اِِلَٔزارٔ َواٟتَّ یٔیَر اٟظَّ ِِ َٚ َوَت َِٟد٠ُو ٔ ٣ََح٠َِّضا َواٟزُّيَي إ ٔاَّ ا یِر َِ ٔ بَرَُّد بٔاٟزِّی٨َٔة ٟ تَّ

٣ٔطٔ  ٔييِّ َُیَِر ٣ََُحِّ َِٓشاَز اٟؼَّ ٔ ٔ ٣ََح٠ِّطٔ َوإ یِر َِ ٤َِٟأئ بٔ ًَز٢َِ ا ٤َائ٥ٔٔ َو َٙ اٟتَّ ٠ٔی ٌِ وَِّذأت َوَت ٌَ ٤ُ ِٟ  بٔا

، دبعاہلل 

 

مہ دبعارلنمح نب رحملة
ع
نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، اقمس نب اسحؿ، 

فآہل فملس دس ابوتں وک ربا ایخؽ رفامےت ےھت اکی وت صولؼ ےس زردی اگلےن وک دفرسے ڑباھےپ اک رگن دبےنل وک رسیتے ےنخٹ ےک 

وصبریت ےک ااہظر وک )ینعی وعرت اک ےچین ہہت دنب اکٹلےن وک۔ وچےھت وسےن یک اوگنیھٹ ےننہپ وک اپوچن ں رطشجن ےنلیھک وک یٹھچ ےب ومعق وخ

ق افر

لفَلَ

 ا
ِّ
 اَُعوُذ رِبَب

ُ

 

  ڑپےنھ وک العفہ وعمذات ےک )ینعی ق

  

  ریغ رحمؾ ےک اسےنم اےنپ نسح ف امجؽ ےک ااہظر وک( افر اسوت ں م

ُ

 

ق

اس ےک العفہ دؾ رکےن وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربا ےتھجمس ےھت( آوھٹ ں
َ
ّ

 

 ال
ِّ
وعتذی اکٹلےن وک ون ں ہفطن وک ےب ہگج  اَُعوُذ رِبَب

اہبےن وک )ےسیج ہک تشم ےس ینم اکنےنل ای یسک دفرسی رطح ہفطن اضعئ رکےن وک( دوس ں ڑلےک وک اگبڑےن وک افر آپ یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس اؿ ابوتں وک رحاؾ ںیہن رکےت ےھت۔

مہ دبعارلنمح :  رافی
ع
، دبعاہلل نب دوعسددمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، اقمس نب اسحؿ، 

 

  نب رحملة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخانیت اک اضخب رکان

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وخانیت اک اضخب رکان

     1390    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ٨٣ؼور، ٣ٌلي ب٩ اسس، ٣لیٍ ب٩ ٣ی٤و٪، ػٔیة ب٨  ًؼ٤ة، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

 ِ ثَت ٍُ ب٩ُِ ٣َِی٤ُوٕ٪ َحسَّ ث٨ََا ٣ُٔلی ا٢َ َحسَّ َٗ َّي ب٩ُِ أََسٕس  ل ٌَ ٤ُِٟ ث٨ََا ا َٗا٢َ َحسَّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا  ُة ب٨ُِٔ  ًِٔؼ٤ََة  ٔٔیَّ ٨َا َػ

َِٟ  یَا َر  ًَائَٔظةَ  ا َ٘ َٓ َبَف یََسُظ  َ٘ َٓ َٜٔتإب  ٔ ٥َ ب ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٔلَي ا٨َّٟٔييِّ َػل ِت یََسَصا إ ُسو٢َ اهَّللٔ ٣ََسِزُت یَٔسی أَ٪َّ ا٣َِزأَّة ٣َسَّ

ا َٗ ٥َِٟ أَِزرٔ أَیَُس ا٣َِزأَةٕ هَٔي أَِو َرُج١ٕ  ِّي  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ٥ِ٠َ َتأُِخِذُظ  َٓ َٜٔتإب  ٔ َِٟیَک ب ٔ اَرٔ  إ َٔ یَّرِٔت أَِه َِ َٟ ٨ِٔ  ا٣َِزأَّة  ُٛ ِو  َٟ ا٢َ  َٗ َِٟ  ب١َِ یَُس ا٣َِزأَةٕ 

ِٟٔح٨َّائٔ   بٔا

، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک اکی اخوتؿ ےن اانپ اہھت روسؽ 

 

مة
عص
ی نب ادس، عیطم نب ومیمؿ، ہیفص تنب 

معل

رمعف نب وصنمر، 



 

 

ب ےنیل ےک فاےطس۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اانپ )ابمرک( اہھت چنیھک ایل رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اجبن الیھپای اکی اتک

اس اخوتؿ ےن رعض ای ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اتکب دی یھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فہ اتکب ہن یل۔ 

رت اک ےہ ای رمد اک؟ اس وعرت ےن اہک وعرت وہں۔ آپ یلص اہلل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ھجم وک ملع ںیہن ہک اہھت وع

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وعرت وہ وت اانپ اہھت دنہمی ےس رگن یتیل۔ )ینعی اہوھتں وک دنہمی اگلیت(۔

، اعہشئ دصہقی :  رافی

 

مة
عص
 تنب 

 

فتئة
ی نب ادس، عیطم نب ومیمؿ، ص

معل

 رمعف نب وصنمر، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دنہمی یک وب اندنسپ وہان

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 دنہمی یک وب اندنسپ وہان

     1391    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ربیٍ، ًلي ب٩ ٣بار ، َکیبة، ًائظہ ػسش٘ہابزاہی٥ ب٩ شٌ٘وب، ابوزیس سٌیس  :  راوی

ًَلٔيُّ ب٩ُِ ا ث٨ََا 
ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٔ ٌٔیُس ب٩ُِ اٟزَّبٔی ث٨ََا أَبُو َزیِٕس َس ا٢َ َحسَّ َٗ وَب  ُ٘ ٌِ ی٤ََة أَِخبََرنٔي إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َش ُ  ََکٔ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٤َُِٟباَرٔ  

 ٩ًَِ َِٟتَضا ا٣َِزأَْة  َ ًَائَٔظَة َسأ   ُ ٌِ َِٟ  َس٤ٔ ا ٠َِیطٔ  َٗ ًَ َّي اهَّللُ  ي َػل ُظ َصَذا ْٔلَ٪َّ حٔيِّ ٩ِٜٔ أََِکَ َِٟ   َا بَأَِض بٔطٔ َوَل ا َٗ ِٟٔح٨َّأئ  أب بٔا ـَ ٔ ِٟد ا

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ىٔي ا٨َّٟٔييَّ َػل ٌِ ُظ رٔیَحطُ َت ٥َ لَاَ٪ یََِکَ
 َوَس٠َّ

 
ئ
، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک اکی اخوتؿ ےن درایتف ای اربامیہ نب وقعیب، اوبزدی دیعس نب رعیب، یلع نب ابمرک، رکب

 

ت ة

دنہمی اک رگن اسیک ےہ؟ اوہنں ےن رفامای اس ںیم یسک مسق یک ربایئ ںیہن ےہ نکیل ںیم اس وک ربا یتھجمس وہں ویکہکن ریمے وبحمب 

 )ینعی روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( اس ےس رفنت رفامےت ےھت۔

، اعہشئ دصہقیاربامیہ نب  :  رافی

 

ئت ة
 وقعیب، اوبزدی دیعس نب رعیب، یلع نب ابمرک، رکب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیفس ابؽ ااھکڑان

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 دیفس ابؽ ااھکڑان



 

 

     1392    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ًبساٟح٥ٜ، ابو و ابو اسوز نرض ب٩ ًبساٟحبار، ٣ٔـ١ ب٩ ٓـاٟة، ًیاغ ب٩ ًباض  :  راوی

 ٗتباني، ابو اٟحؼین ہیث٥ ب٩ طفي

ث٨ََ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َٜٔ َِٟح ًَِبٔس ا ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا أَِخبََر٧َا  ا َا َحسَّ َٗ َِٟحبَّارٔ  ِبٔس ا ًَ ٔ ا٨َّٟرِضُ ب٩ُِ  ا أَبٔي َوأَبُو اِْلَِسَوز

ا َٗ َِٟضِیَث٥ٔ ب٩ِٔ ُطفَٓيٕ َو ُِٟحَؼیِٔن ا ٩ًَِ أَبٔي ا ِٟ٘ٔتَِبانٔيِّ  ًَبَّإض ا ًَیَّأغ ب٩ِٔ   ٩ًَِ َة  َٟ ا ـَ َٓ ١ُ ب٩ُِ  َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ُط ا ٌَ َُّط َس٤ٔ ٢َ أَبُو اِْلَِسَوزٔ ُطفَيٌّ إ٧ٔ

 ُ٘ ُض٥ِ َش اػُّ َٗ َِّي بٔإٔی٠َٔیاَئ َولَاَ٪  أَفٔ ٨َُٟٔؼل ٌَ ٤َ ِٟ ٕ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا ًَا٣ٔز ِجُ  أ٧ََا َوَػاحْٔب لٔي ُشَشَّمَّ أَبَا  َٟطُ و٢ُ َخَ ا٢ُ  َ٘ ٔ ُش َرُجَّل ٩ِ٣ٔ اِْلَِزز

٤َِِٟشحٔ  ٔلَي ا ىٔي َػاحٔٔيي إ َ٘ َشَب َٓ ُِٟحَؼیِٔن  ا٢َ أَبُو ا َٗ َحابَٔة  ا٢َ ص١َِ أَبُو َریَِحا٧ََة ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ َ٘ َٓ ٔلَي َج٨ِبٔطٔ  َح٠َِشُ  إ َٓ ُتُط  ِٛ ٔس ث٥َُّ أَِزَر

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّي اهَّللُ  و٢ُ ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ُ٘ ُتطُ َش ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َ٘ َٓ ٠ُِ   َا  ُ٘ َٓ َؼَؽ أَبٔي َریَِحا٧ََة  َٗ   َ ِٛ َِٟوَِشٔ أَِزَر ٩ًَِ ا ًَرِشٕ   ٩ًَِ  ٥ََّ٠

 َ ٩ًَِ ٣ُک ٕٔ َو ِت َِٟوِط٥ٔ َوا٨َّٟ ١َ اٟزَّ َوا ٌَ إر َوأَِ٪ یَِح ٌَ ٔ ٔط یِر َِ ٤َِٟزِأََة بٔ ٤َِٟزِأَةٔ ا ةٔ ا ٌَ ٩ًَِ ٣ُکَا٣َ إر َو ٌَ ٔ ٔط یِر َِ ٔة اٟزَُّج١ٔ اٟزَُّج١َ بٔ ٌَ ُج١ُ ا٣َ

٩ًَِ ا٨ُّٟ  ًَأج٥ٔ َو یّزا أ٣ََِثا٢َ اِْلَ ٜٔبَِیطٔ رَحٔ ًَلَي ٨ِ٣َ  ١َ ٌَ ًَأج٥ٔ أَِو َیِح یّزا ٣ِٔث١َ اِْلَ ١َ ثَٔیابٔطٔ رَحٔ َٔ ؤب ا٤ُُّ٨ٟورٔ أَِس ُٛ ٩ًَِ ُر ِضَيي َو

َِٟدَواتٔی٥ٔ إ ٔاَّ ٟٔٔذی ُس٠َِلا٪ٕ   َوُٟبُؤض ا

، ایعش نب ابعس ابتقین، اوب انیصحل مثیہ نب یفش

 

 دبعارلنمح نب دبعاہلل نب دبعامکحل، اوب ف اوب اوسد رضن نب دبعاابجلر، لضفم نب اضفَة

اوباعرم اھت ہلیبق اعمرف ےس تیب ادقملس یک اجبن ےلکن امنز ادا رکےن ےک ےس رفاتی ےہ ہک ںیم افر ریما اکی اسیھت ہک سج اک انؾ 

 ےیل افر امہرے فاظع ہلیبق ازد ےک اکی صخش ےھت )فاحض رےہ ہک ازد اکی ہلیبق اک انؾ ےہ( نج اک انؾ اوبراحیہن اھت افر فہ احصیب ےھت وت

 اپس اھٹیب اس صخش ےن اہک ہک مت ےن اوبراحیہن اک فظع ںیہن ہک ۔ ںیم ھجم ےس ےلہپ ریما اسیھت دجسم ںیم ایگ رھپ ںیم اچنہپ افر ںیم اس ےک

( 7ےن اہک ںیہن۔ اس ےن اہک ںیم ےن ہک  فہ رفامےت ےھت ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ دس ابوتں ےس )

( اکی رمد اک دفرسے رمد ےک اسھت ربہنہ وہ رک )ای اکی 3( ابؽ ااھکڑان )ینعی دیفس ابؽ ونانچ( )3( وگدنان )5داوتنں وک ربارب رکان )

( ومڈنوھں رپ الہ مجع 5( ڑپکے ےک ےچین یک اجبن رمشی اگلان الہ مجع یک رطح )4( وعرت اک وعرت ےک اسھت وسان )2ہادر ںیم وسان( )

یھٹ اننہپ نکیل ارگ ےننہپ فاال صخش اصبح ( اوگن78( وتیچں یک اھکؽ رپ وساری رکان )7( گوٹ امر رکان افر اانکچ )6یک رطح رمشی اگلان )

 وکحتم وہ۔

، ایعش نب ابعس ابتقین، اوب انیصحل مثیہ  :  رافی

 

دبعارلنمح نب دبعاہلل نب دبعامکحل، اوب ف اوب اوسد رضن نب دبعاابجلر، لضفم نب اضفَة

 نب یفش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ابگوں وک  وڑےن ےس قلعتم

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 ابگوں وک  وڑےن ےس قلعتم

     1393    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبسا اًلي، خاٟس، ہظا٦، ٗتازة، سٌیس ب٩ ٣شیب، ٣ٌاویہ :  راوی

٤َُِٟشیَّٔب أَ٪َّ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ  ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ِبٔس اِْلَ ًَ ا٢َ ُس ب٩ُِ  َٗ اؤَیَة  ٌَ ٣ُ 

٩ًَِ اٟزُّورٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهي  َّي اهَّللُ   إٔ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

دة، دیعس نب بیسم، اعمفہی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ابگوں وک دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، اشہؾ، اتق

 وڑےن یک اممتعن رفامیئ )ینعی دفرسے ابؽ ےل رک اس یک وچیٹ انب رک اس وک اےنپ ابگوں ںیم المےن یک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 (ےن اممتعن رفامیئ

 ، اشہؾ، اتقدة، دیعس نب بیسم، اعمفہیدمحم نب دبعاالیلع، اخدل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 ابگوں وک  وڑےن ےس قلعتم

     1394    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ رسح، اب٩ وہب، ٣َخ٣ة ب٩ بٜیر، وہ اپ٨ے واٟس سے، سٌیس ٣٘بری :  راوی

 ًَ  ٕ َٜیِر ٣َُة ب٩ُِ بُ ا٢َ أَِخبََرنٔي ٣ََِخَ َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ َوصِٕب  َٗ حٔ  ِ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ اُٟسَّ ا٢َ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ  َٗ بُرٔیِّ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیٕس ا ٩ًَِ َس ٩ِ أَبٔیطٔ 

ا٢َ َرأَیِ  َ٘ َٓ  ٕ ز ٌِ َبٔب ا٨َِّٟشأئ ٩ِ٣ٔ َط ُٛ بَّْة ٩ِ٣ٔ  ُٛ  ٔ ُط فٔي یَٔسظ ٌَ ٔ َو٣َ ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَي ا َیاَ٪  ِٔ اؤیََة ب٩َِ أَبٔي ُس ٌَ ٤ُِِٟش٤َٔ٠أت ُ  ٣ُ ٣َا بَا٢ُ ا

و٢ُ أَی٤َُّ  ُ٘ ٥َ َش ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ِّي َس٤ٔ ٔن ٩َ ٣ِٔث١َ َصَذا إ ٌِ َّطُ َشِؼ٨َ إ٧ٔ َٓ َِٟیَص ٨ِ٣ُٔط  ّزا  ٌِ ا ا٣َِزأَةٕ َزاَزِت فٔي َرأِٔسَضا َط

 ُزوْر َتزٔیُس ٓٔیطٔ 

 نب ریکب، فہ اےنپ فادل ےس، دیعس ربقمی ےس رفاتی ےہ ہک ربنم رپ ںیم ےن اعمفہی نب ایب 

 

ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، رخممة

ں اک( اکی وچاٹ )وگ(ہلس( اھت۔ اوہنں ےن رفامای ای احتل ےہ املسمؿ ایفسؿ وک داھکی ویکہکن اؿ ےک اہوھتں ںیم وخانیت ےک )ابگو



 

 

ؿ وخانیت یک ہک فہ اس مسق اک اکؾ رکیت ںیہ ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت  و اخوت

 اےنپ رس ںیم ابؽ زایدہ رکے )المےئ( وت فہ دوھہک دیتی ےہ۔

 نب ریکب، فہ اےنپ فادل ےس، دیعس ربقمی :  رافی

 

 ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، رخممة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  و اخوتؿ ابگوں ںیم  وڑ اگلےئ

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 ڑ اگلےئ و اخوتؿ ابگوں ںیم  و

     1395    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، ابونرض، طٌبہ، ہظا٦ ب٩ رعوة، ا٣زاتہ ٓاك٤ة، اس٤اء ب٨  ابوبَک :  راوی

ث٨ََا أَبُو ا٨َّٟرِضٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١َ ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  ُس ب٩ُِ إِٔس٤َ َٓاك٤ََٔة أَِخبََرنٔي ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ا٣َِزأَتٔطٔ  َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط
ا٢َ َحسَّ َٗ

٤ُِِٟشَتِؤػ  َِٟوأػ٠ََة َوا ٩َ ا ٌَ َٟ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   ٠َةَ ٩ًَِ أَِس٤َاَئ ب٨ِٔٔ  أَبٔي بََِکٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

، اامسء تنب اوبرکب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ، اوبرضن، ہبعش، اشہ

 

مة
ط
ؾ نب رعفة، ارماہت اف

 فآہل فملس ےن تنعل رفامیئ ابؽ  وڑےن فایل رپ افر نج ےک ابؽ  وڑے اجںیئ۔

، اامسء تنب اوبرکب :  رافی

 

مة
ط
 دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ، اوبرضن، ہبعش، اشہؾ نب رعفة، ارماہت اف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابگوں وک ڑجفاان

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 ابگوں وک ڑجفاان

     1396    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بیساهَّلل، ٧آٍ، اب٩ ٤ًزاسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ٣ح٤س ب٩ برش، ً :  راوی

 ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ًُبَِیُس اهَّللٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ برِٔشٕ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٩َ َرُسو٢ُ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز 

٤ُِِٟشَتِؤػ  َِٟوأػ٠ََة َوا ٥َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َِٟؤٟیُس ب٩ُِ أَبٔي صَٔظا٦ٕ اهَّللٔ َػل ٤ُِٟوَتٔظ٤ََة أَِرَس٠َُط ا َِٟوأط٤ََة َوا  ٠ََة َوا



 

 

 ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب رشب، دیبع اہلل، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ابؽ  وڑےن فایل رپ

 اک )رس( وگدنا اجےئ۔افر سج ےک ابؽ  وڑے اجںیئ افر وگدنےن فایل رپ افر سج 

 اقحس نب اربامیہ، دمحم نب رشب، دیبعاہلل، انعف، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 ابگوں وک ڑجفاان

     1397    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ ساب٘ہ حسیث ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

ث٨ََا ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّسٔ ب٩ِٔ أَِس٤َاَئ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٔوی٥ٔ  ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا بَّاُض ب٩ُِ  ٌَ ِٟ َِٟؤٟیٔس  أَِخبََر٧َا ا ٩ًَِ ا ُجَویِزٔیَُة ب٩ُِ أَِس٤َاَئ 

٤ُِِٟشتَ  ب٩ِٔ أَبٔي َِٟوأػ٠ََة َوا ٩َ ا ٌَ َٟ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  طُ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َِ َُّط ب٠ََ ٍٕ أ٧َ ٔ ٩ًَِ ٧َآ َِٟوأط٤ََة صَٔظا٦ٕ  ِؤػ٠ََة َوا

٤ُِِٟشَتِؤط٤َةَ   َوا

 رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔

 رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 ابگوں وک ڑجفاان

     1398    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حرضت ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

ا َٗ ُس ب٩ُِ َوصِٕب  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َِٟحَش٩ٔ ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ٩ًَِ ا ٤ِزٔو ب٩ِٔ ٣ُزََّة  ًَ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ َٜیِر ٜٔیُن ب٩ُِ بُ ث٨ََا ٣ِٔش ٢َ َحسَّ

ِٟوَ  ٩َ اهَّللُ ا ٌَ َٟ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ   َِٟ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ َة ب٨ِٔٔ  َطِیَبَة  ٔٔیَّ ٤ُِِٟشَتِؤػ٠َةَ  أػ٠َةَ َػ  َوا

 رضحت اعہشئ دصہقی ےس ایس ومضمؿ یک رفاتی وقنمؽ ےہ۔

 رضحت اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 ابگوں وک ڑجفاان

     1399    حسیث                               سو٦ج٠س   :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ٨٣ؼور، خ٠ٕ ب٩ ٣وسي، وہ اپ٨ے واٟس سے، ٗتازة، ًزرة، حش٩ رعني، یحٌي ب٩ جزار، ٣ُسوٚ :  راوی

َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٕ ب٩ُِ ٣ُوَسي  ث٨ََا َخ٠َ َٗا٢َ َحسَّ ٤ِزُو ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ًَ ٩ًَِ َیِحٌَي أَِخبََر٧َا  َزنٔيِّ  ٌُ ِٟ َِٟحَش٩ٔ ا ٩ًَِ ا ًَزَِرَة   ٩ًَِ

اُئ أَشَ  ِّي ا٣َِزأَْة َزرِعَ ٔن َِٟ  إ ا َ٘ َٓ وزٕ  ٌُ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٣َِش ًَ ٕٚ أَ٪َّ ا٣َِزأَّة أََتِ   و ٩ًَِ ٣َُِسُ َِٟحزَّارٔ  ا٢َ  َا ب٩ِٔ ا َ٘ َٓ زٔی  ٌِ ِؼ٠ُُح أَِ٪ أَٔػ١َ فٔي َط

َتطُ ٩ِ٣ٔ  ٌِ َِٟ  أََطِیْئ َس٤ٔ ا ُتطُ ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ  َٗ ٌِ ا٢َ  َا ب١َِ َس٤ٔ َٗ ٥َ أَِو َتحُٔسُظ فٔي َٛٔتأب اهَّللٔ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ   َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل

َِٟحٔسیَث  َٚ ا ٥َ َوأَٔجُسُظ فٔي َٛٔتأب اهَّللٔ َوَسا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َػل

ےس، اتقدة، زعرة، نسح رعین، ییحی نب زجار، رسمفؼ ےس رفاتی ےہ ہک اکی اخوتؿ  رمعف نب وصنمر، فلخ نب ومیس، فہ اےنپ فادل

رضحت دبعاہلل نب دوعسد یک دختم ںیم احرض وہیئ افر ےنہک یگل ہک ریمے رس رپ ابؽ تہب مک ںیہ ای ںیم ابؽ  وڑ دفں؟ اوہنں ےن 

فملس ےس ہک  ےہ ای اہلل اعتیل یک اتکب ںیم ےہ۔ اوہنں ےن رفامای  رفامای ںیہن۔ اس اخوتؿ ےن اہک ای مت ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

 ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک  ےہ افر اتکب اہلل ںیم یھب ایس رطہقی ےس اپ ا وہں رھپ آرخ کت ایبؿ رفامای۔

 ییحی نب زجار، رسمفؼ رمعف نب وصنمر، فلخ نب ومیس، فہ اےنپ فادل ےس، اتقدة، زعرة، نسح رعین، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  و وخانیت رہچہ ےک ابؽ )ینعی ہنم اک( رفاں ااھکڑ ں

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

  و وخانیت رہچہ ےک ابؽ )ینعی ہنم اک( رفاں ااھکڑ ں

     1400    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ح٤س ب٩ سَل٦، ابوزاؤز حرفی، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ، ًبساهَّلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی

یُّ  َِٟحرَفٔ ث٨ََا أَبُو َزاُوَز ا ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ٦
ٔس ب٩ِٔ َسَلَّ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٤ََة  أَِخبََر٧َا  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس

٤ُِٟت٨ََ  ٤ُِٟوَتٔظ٤َأت َوا َِٟوأط٤َأت َوا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا َّي اهَّللُ  ٩َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ ٠َِّحأت ٠ُِٟٔحِش٩ٔ ٩ًَِ  َٔ ٤َُِٟت َؼأت َوا ِّ٤

َِّرأت  ی َِ ٤ُ ِٟ  ا



 

 

  نب دمحم نب السؾ، اوبداؤد رفحی، ایفسؿ، وصنمر، اربامیہ، ہمقلع، دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلصدبعارلنمح

ابؽ اہلل ہیلع فآہل فملس ےن تنعل رفامیئ وگدنےن فایل رپ افر سج اک )رس( وگدنا اجےئ افر ابؽ اڑیھکےن فایل رپ ینعی اشیپین ےک ای ہنم ےک 

فر  و داوتنں وک درایمؿ ےس وھکںیل وخوصبریت ےک ےیل دخافدن دقفس یک دیپا یک وہیئ تیئہ وک دبتلی رکےن فاویلں ااھکڑےن فایل رپ ا

 رپ۔

 دبعارلنمح نب دمحم نب السؾ، اوبداؤد رفحی، ایفسؿ، وصنمر، اربامیہ، ہمقلع، دبعاہلل نب دوعسد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

  و وخانیت رہچہ ےک ابؽ )ینعی ہنم اک( رفاں ااھکڑ ں

     1401    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ ساب٘ہ حسیث ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

٠َِّحأت َوَس أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ  َٔ ٤َُِٟت ِبُس اهَّللٔ ا ًَ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٤ًَِٔع  ٩ًَِ اِْلَ اؤَیَة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ٕب  َٚ رَحِ ا

َِٟحٔسیَث   ا

 رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔

 رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

  و وخانیت رہچہ ےک ابؽ )ینعی ہنم اک( رفاں ااھکڑ ں

     1402    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ػسش٘ہ٣ح٤س ب٩ ًبسا اًلي، خاٟس، ابا٪ ب٩ ػ٤ٌة، ا٣ة، ًائظہ  :  راوی

ا َٗ طٔ  ٩ًَِ أ٣ُِّ َة  ٌَ ث٨ََا أَبَاُ٪ ب٩ُِ َػ٤ِ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ِبٔس اِْلَ ًَ ُس ب٩ُِ  و٢ُ ٧ََهي أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ُ٘ ًَائَٔظَة َت   ُ ٌِ َِٟ  َس٤ٔ

٤ُِِٟشَتِؤط٤َةٔ  َِٟوأط٤َٔة َوا ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َؼةٔ  َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٤ُِٟت٤٨ََِّ ٤ُِِٟشَتِؤػ٠َٔة َوا٨َّٟا٣َٔؼةٔ َوا َِٟوأػ٠َٔة َوا  َوا

، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن تنعل رفامیئ 

 

، امة

 

معة
ی
دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، اابؿ نب 

 )ابؽ( اڑیھکےن افر ابؽ اڑھکفاےن فاےل ےس۔ وگدنےن ےس افر وگدنفاےن فاےل ےس افر  وڑےن ےس افر ڑجفاےن فاےل ےس افر

، اعہشئ دصہقی :  رافی

 

، امة

 

معة
ی
 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، اابؿ نب 



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 التخػ اک ایبؿمسج دگفاےن فاویلں اک ایبؿ افر رافویں اک االتخػ افر رافویں ےک ا

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 مسج دگفاےن فاویلں اک ایبؿ افر رافویں اک االتخػ افر رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

     1403    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ة، حارث، ًبساهَّلل ب٩ ٣شٌوزاس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس، طٌبہ، ا ا٤ًع، ًبساهَّلل ب٩ ٣ز :  راوی

ِبَس اهَّللٔ  ًَ   ُ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٤ًَِٔع  ٩ًَِ اِْلَ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ٩ًَِ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ ُث  ب٩َِ ٣ُزََّة یَُحسِّ

 ٔ ا٢َ آل١ُٔ اٟزِّبَا َو٣ُول٠ُُٔط َولَاتٔبُطُ إ َٗ ًَِبسٔ اهَّللٔ   ٩ًَِ َِٟحارٔٔث  ٔة ا َٗ َس ٤َِِٟوُطو٣َُة ٠ُِٟٔحِش٩ٔ َو َاؤی اٟؼَّ َِٟوأط٤َُة َوا ٤ُٔ٠ًَوا َذَٟٔک َوا َذا 

٥َ یَِو٦َ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٕس َػل ًَلَي َٟٔشأ٪ ٣َُح٤َّ و٧ُوَ٪  ٌُ ِٟضِٔحَزةٔ ٠ِ٣َ َس ا ٌِ ا َب ابٔیًّ ٤ُِٟزَِتسُّ أرَِعَ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  َوا  ا

شمع، دبعاہلل نب رمة، احرث، دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن ایبؿ رفامای وسد اامسلیع نب دوعسد، اخدل، ہبعش، اال

اھکےن فاال افر الھکےن فاال افر وسد اک اسحب ےنھکل فاال سج فتق فہ فافق وہں )ہک وسد انیل رحاؾ ےہ( افر وخوصبریت )ڑباھےن ےک 

ات رف ےن فاےل رپ  و ہک رجہت ےک دعب االسؾ ےس رحنمػ وہ اجےئ اؿ ےیل( ابؽ وگدنےن افر ابؽ وگدنفاےن فایل رپ افر دصہق ریخ

 امتؾ گووگں رپ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تنعل ےہ  اایقتم۔

 اامسلیع نب دوعسد، اخدل، ہبعش، االشمع، دبعاہلل نب رمة، احرث، دبعاہلل نب دوعسد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 مسج دگفاےن فاویلں اک ایبؿ افر رافویں اک االتخػ افر رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

     1404    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٥، حؼین و ٣ِیرہ و اب٩ ًو٪، طٌيي، حارث، ًليزیاز ب٩ ایوب، ہظی :  راوی

 ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ًَِوٕ٪  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا حَُؼیِْن َو٣ُِٔیَرةُ َواب٩ُِ  َٗ ث٨ََا صَُظِی٥ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ أَ٪َّ أَِخبََرنٔي زٔیَازُ ب٩ُِ أَیُّوَب   ٩ًَِ َِٟحارٔٔث  ٩ًَِ ا ٔييِّ 

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّي اهَّللُ  ًَِو٪ٕ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٩ًَِ ا٨َِّٟؤح أَِرَس٠َُط اب٩ُِ  ٔة َولَاَ٪ َی٨َِهي  َٗ َس ٍَ اٟؼَّ ٔ ٩َ آل١َٔ اٟزِّبَا َو٣ُول٠َُٔط َولَاتَٔبُط َو٣َا٧ ٌَ َٟ  ٥َ 

ائٔٔب  ًََلاُئ ب٩ُِ اٟشَّ  َو



 

 

فملس ےن تنعل  زاید نب اویب، میشہ، نیصح ف ریغمہ ف انب وعؿ، یبعش، احرث، یلع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

رفامیئ وسد اھکےن افر الھکےن فاےل رپ افر وسد ےک ےنھکل فاےل رپ افر دصہق وک رف ےن فاےل رپ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس عنم 

 رفامےت ےھت خیچ رک رفےن ےس رمےن فاےل رپ۔

 زاید نب اویب، میشہ، نیصح ف ریغمہ ف انب وعؿ، یبعش، احرث، یلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 مسج دگفاےن فاویلں اک ایبؿ افر رافویں اک االتخػ افر رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

     1405    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤یس ب٩ ٣شٌسة، یزیس ب٩ زریٍ، اب٩ ًو٪، طٌيي، حارث :  راوی

 ًَ ٔييِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ِوٕ٪  ًَ ث٨ََا اب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ا٢َ َحسَّ َٗ َسَة  ٌَ ٩َ َرُسو٢ُ أَِخبََر٧َا ح٤َُِیُس ب٩ُِ ٣َِش ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ َِٟحارٔٔث  ٩ِ ا

٠ًََِیطٔ َو  َّي اهَّللُ  ا٢َ نَ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ا٢َ إ ٔاَّ ٩ِ٣ٔ َزإئ  َٗ ٤ُِٟوَتٔظ٤ََة  َِٟوأط٤ََة َوا ٥ِ َس٥ََّ٠ آل١َٔ اٟزِّبَا َو٣ُول٠َُٔط َوَطاصَٔسُظ َولَاتَٔبُط َوا ٌَ

 ٩َ ٌَ َٟ  ١ِ ُ٘ ٥ِ َش َٟ ٩ًَِ ا٨َِّٟؤح َو ٔة َولَاَ٪ َی٨َِهي  َٗ َس ٍُ اٟؼَّ ٔ َٟطُ َو٣َا٧ ٤َُِٟح١َُّ٠  َِٟحا٢ُّ َوا  َوا

نب زرعی، انب وعؿ، یبعش، احرث ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن تنعل رفامیئ وسد دیمح نب دعسمة، زیدی 

اھکےن فاےل رپ افر الھکےن فاےل رپ افر وسد ےک وگاہ رپ افر وسد ےنھکل فاےل رپ افر وگدنےن فایل رپ افر دگفاےن فایل رپ افر اکی آدیم 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریخ افر الحہل رکےن فاےل رپ افر سج ےک فاےطس الحہل ای  ےن اہک ہک ارگ رمض یک فہج ےس وہ؟ آپ

 اجےئ افر دصہق ریخات رف ےن فاےل رپ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس عنم رفامےت ےھت ونہح ےس نکیل تنعل ںیہن رفامیئ۔

 دیمح نب دعسمة، زیدی نب زرعی، انب وعؿ، یبعش، احرث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 مسج دگفاےن فاویلں اک ایبؿ افر رافویں اک االتخػ افر رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

     1406    سیثح                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ ساب٘ہ حسیث ٛے ٣لابٙ ےہ :  راوی

 َٟ ا٢َ  َٗ ٔييِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ائٔٔب  ًََلأئ ب٩ِٔ اٟشَّ  ٩ًَِ َة  َٔ ىٔي اب٩َِ َخ٠ٔی ٌِ ْٕ َش ث٨ََا َخ٠َ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ث٨ََا  َّي اهَّللُ َحسَّ ٩َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٌَ



 

 

٩َ َػاحَٔب ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ آل١َٔ اٟزِّبَا َو٣ُول٠َٔ  ٌَ َٟ  ١ِ ُ٘ ٥ِ َش َٟ ٩ًَِ ا٨َِّٟؤح َو ٤ُِٟوَتٔظ٤ََة َو٧ََهي  َِٟوأط٤ََة َوا  ُط َوَطاصَٔسُظ َولَاتَٔبُط َوا

 رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ نکیل اس ںیم الحہل افر دصہق اک کذرکہ ںیہن ےہ۔

 رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 مسج دگفاےن فاویلں اک ایبؿ افر رافویں اک االتخػ افر رافویں ےک االتخػ اک ایبؿ

     1407    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بزاہی٥، جزیز، ٤ًارة، ابو زرًة، ابوہزیزہاسحٙ ب٩ ا :  راوی

ا َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  َة  ًَ ٩ًَِ أَبٔي ُزِر ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َجزٔیْز  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ا٢َ أَِخبََر٧َا إِٔسَح َ٘ َٓ ٕ َتٔظ٥ُ  ُتَٔي ٤ًَُزُ بٔا٣َِزأَة ٢َ أ

ٍَ أََحْس ٨ِ٣ُٜٔ  ٥ِ بٔاهَّللٔ َص١ِ َس٤ٔ ُٛ ٨٣ٔٔیَن أَِنُظُس ِْ ٤ُ ِٟ ٠ُِ  َیا أ٣َٔیَر ا ُ٘ َٓ   ُ٤ِ ُ٘ َٓ ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   ٥ِ ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل

و٢ُ  َا َتٔظ٩َ٤ِ َو َا َتِشَتِؤط٩َ٤ِ  ُ٘ ُتُط َش ٌِ ٠ُُِٗ  َس٤ٔ َتطُ  ٌِ ٤َا َس٤ٔ َٓ ا٢َ  َٗ ُتُط  ٌِ  أ٧ََا َس٤ٔ

، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع یک دختم ںیم اکی وعرت شیپ وہیئ  و ہک )مسج( ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، امعرة

 

، اوب زرعة

 وگدا رکیت یھت۔ اوہنں ےن رفامای ںیم مت وک مسق داتی وہں اہلل یک مت ںیم ےس یسک ےن ہک  ےہ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس

 ںیم ےن ہک  ےہ اوہنں ےن رفامای ای ہک  ےہ؟ ںیم ےن اہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہلسلس ںیم۔ ںیم ااھٹ افر اہک اے اریم اوملنینم

 رفامےت ےھت ہک ہن وگدف ہن دگفا۔

، اوبرہریہ :  رافی

 

 اقحس نب اربامیہ، رجری، امعرة، اوب زرعة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داوتنں وک اشکدہ رکےن فاایلں

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 داوتنں وک اشکدہ رکےن فاایلں

     1408    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یث٥، ٗبیؼة ب٩ جابز، ابوًلي ٣ح٤س ب٩ یحٌي ٣زوزی، ًبساهَّلل ب٩ ًث٤ا٪، ابوح٤زة، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًیر، رعیا٪ ب٩ ہ :  راوی

 اب٩ ٣شٌوز



 

 

٩ًَِ أَبٔي َح٤ِ  ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َِٟزَِوزٔیُّ  ُس ب٩ُِ یَِحٌَي ا ًَلٓٔيٕ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا أَبُو   ٕ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ٤ًَُیِر ًَِبٔس ا  ٩ًَِ زََة 

 ٔ بٔیَؼَة ب٩ِٔ َجاب َٗ  ٩ًَِ َِٟضِیَث٥ٔ  زِیَأ٪ ب٩ِٔ ا ٌُ ِٟ ٩ُ ا ٌَ ٥َ َی٠ِ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ وز ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َِش  ٕ ز

ًَزَّ َوَج١َّ  َٙ اهَّللٔ  یِّرَِ٪ َخ٠ِ َِ تٔي ُش ٤ُِٟوَتٔظ٤َأت اَٟلَّ ٠َِّحأت َوا َٔ ٤َُِٟت َؼأت َوا ٤ُِٟت٤٨ََِّ  ا

 نب اجرب، انب دوعسد ےس رفاتی ےہ اوبیلع دمحم نب ییحی رمفزی، دبعاہلل نب امثعؿ، اوبزمح

 

ئصة
 ی
ة، دبعاکلمل نب ریمع، رعایؿ نب مثیہ، قت

ہک ںیم ےن ہک  رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس تنعل رفامےت ےھت ابؽ اڑیھکےن فاویلں رپ 

 افر وگدان وگدےن فایل وعروتں رپ  و ہک دخافدن دقفس یک قولخؼ افر  و داوتنں وک )وخوصبریت ڑباھےن ےک ےیل( اشکدہ رکےن فاویلں رپ

 یک وہیئ تیئہ وک دبتلی رکیت ںیہ۔

 نب اجرب، انب دوعسد :  رافی

 

ئصة
 ی
 اوبیلع دمحم نب ییحی رمفزی، دبعاہلل نب امثعؿ، اوبزمحة، دبعاکلمل نب ریمع، رعایؿ نب مثیہ، قت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 داوتنں وک اشکدہ رکےن فاایلں

     1409    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ سابٙ ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

ا٢َ حَ  َٗ  ٕ ٤َز ٌِ ُس ب٩ُِ ٣َ زَِیأ٪ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌُ ِٟ ٩ًَِ ا  ٕ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ٤ًَُیِر ًَِبٔس ا  ٩ًَِ ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ازٕ  ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ َح٤َّ سَّ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَِبسٔ اهَّللٔ   ٩ًَِ  ٕ بٔیَؼَة ب٩ِٔ َجابٔز َٗ  ٩ًَِ َِٟضِیَث٥ٔ  ٩ُ ا ٌَ َؼأت  َی٠ِ ٤ُِٟت٤٨ََِّ ا

ًَزَّ َوَج١َّ  َٙ اهَّللٔ  یِّرَِ٪ َخ٠ِ َِ تٔي ُش ٤ُِٟوَتٔظ٤َأت اَٟلَّ ٠َِّحأت َوا َٔ ٤َُت ِٟ  َوا

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 داوتنں وک اشکدہ رکےن فاایلں

     1410    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ سابٙ ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی



 

 

 ٕٙ َِٟحَش٩ٔ ب٩ِٔ َط٘ٔی ًَلٔيُّ ب٩ُِ ا ث٨ََا 
ا٢َ َحسَّ َٗ وَب  ُ٘ ٌِ ًَِبُس  أَِخبََر٧َا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َش ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُِٟحَشیُِن ب٩ُِ َوإٗٔس  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ا َٗ

ُ  َرُس  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَِبسٔ اهَّللٔ   ٩ًَِ  ٕ بٔیَؼَة ب٩ِٔ َجابٔز َٗ  ٩ًَِ َِٟضِیَث٥ٔ  زِیَأ٪ ب٩ِٔ ا ٌُ ِٟ ٩ًَِ ا  ٕ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ ٤ًَُیِر ٠َِیطٔ ا ًَ َّي اهَّللُ  و٢َ اهَّللٔ َػل

٩َ ا ٌَ َٟ و٢ُ  ُ٘ ٥َ َش زَّ َوَج١َّ َوَس٠َّ ًَ َٙ اهَّللٔ  یِّرَِ٪ َخ٠ِ َِ تٔي ُش ٠َِّحأت اَٟلَّ َٔ ٤َُِٟت ٤ُِٟوَتٔظ٤َأت َوا َؼأت َوا ٤ُِٟت٤٨ََِّ  هَّللُ ا

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داوتنں وک رڑگ رک ابرکی رکان رحاؾ وہےن ےس قلعتم

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 داوتنں وک رڑگ رک ابرکی رکان رحاؾ وہےن ےس قلعتم

     1411    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یاغ ب٩ ًباض ٗتباني، ابوحؼین ح٤یری٣ح٤س ب٩ حات٥، حبا٪، ًبساهَّلل، حیوہ ب٩ َشیح، ً :  راوی

ا٢َ  َٗ یِٕح  ٩ًَِ َحِیَوَة ب٩ِٔ َُشَ ِبُس اهَّللٔ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َحبَّاُ٪  َٗا٢َ َحسَّ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ  ًَبَّإض أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَیَّاُغ ب٩ُِ  ثَىٔي   َحسَّ

َّطُ  ِٟٔح٤ِیَرٔیِّ أ٧َ ُِٟحَؼیِٔن ا ٩ًَِ أَبٔي ا ِٟ٘ٔتَِبانٔيُّ  ََٓحرَضَ َػاحٔٔيي  ا ا٢َ  َٗ ٤َأ٪ ٨ِ٣ُٔط َخیِّرا 
َّ٠ ٌَ ُط ی٠َِز٣ََأ٪ أَبَا َریَِحا٧ََة یََت َٟ لَاَ٪ صَُو َوَػاحْٔب 

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّي اهَّللُ  و٢ُ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ُ٘ ٍَ أَبَا َریَِحا٧ََة َش َُّط َس٤ٔ أَِخبََرنٔي َػاحٔٔيي أ٧َ َٓ َِٟوَِشَ َیِو٣ّا  ٦َ ا َٕ  ٥َ رَحَّ ِت َِٟوِط٥َ َوا٨َّٟ  َوا

دمحم نب احمت، ةحؿ، دبع اہلل، ویحہ نب رشحی، ایعش نب ابعس ابتقین، اوبنیصح ریمحی افر اؿ ےک اکی اسیھت اوبراحیہن ےک اسھت 

ای ر ےت ےھت افر اؿ ےس کین ابںیت ےتھکیس ےھت اکی دؿ اوبانیصحل ےن اہک ہک ریما اسیھت اوبراحیہن ےک اپس اھت اس ےن ایبؿ رفام

اوبراحیہن ےس ہک  ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رحاؾ رفامای رڑگ رک داوتنں وک ربکی رکےن ےس افر ابؽ وگدنےن افر ابؽ 

 ااھکڑےن وک۔

 دمحم نب احمت، ةحؿ، دبعاہلل، ویحہ نب رشحی، ایعش نب ابعس ابتقین، اوبنیصح ریمحی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 داوتنں وک رڑگ رک ابرکی رکان رحاؾ وہےن ےس قلعتم



 

 

     1412    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حرضت ابوریحا٧ہ :  راوی

ٔ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس بِ  ٩ًَِ أَب ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔي َحبٔیٕب  ا٢َ أَِخبََرنٔي ا٠َِّٟیُث  َٗ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ حٔ  ِ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ اُٟسَّ ُِٟحَؼیِٔن ٩ُ  ي ا

 ًَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهي  َّي اهَّللُ  ٨َا أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َِ ا٢َ ب٠ََ َٗ ٩ًَِ أَبٔي َریَِحا٧ََة  ِٟٔح٤ِیَرٔیِّ  َِٟوِط٥ٔ ا َِٟوَِشٔ َوا  ٩ِ ا

 رافی رضحت اوبراحیہن ںیہ رتہمج اسہقب رفاتی ےک اطمقب ےہ۔

 رضحت اوبراحیہن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 رکی رکان رحاؾ وہےن ےس قلعتمداوتنں وک رڑگ رک اب

     1413    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ ساب٘ہ روای  ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

٩ًَِ أَ  ِٟح٤ِٔیَرٔیِّ  ُِٟحَؼیِٔن ا ٩ًَِ أَبٔي ا ٩ًَِ یَزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔي َحبٔیٕب  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ث٨ََا  ٨َا أَ٪َّ َحسَّ َِ ا٢َ ب٠ََ َٗ بٔي َریَِحا٧ََة 

َِٟوِط٥ٔ  َِٟوَِشٔ َوا ٩ًَِ ا ٥َ ٧ََهي  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

 رتہمج اسہقب رفاتی ےک اطمقب ےہ۔

 رتہمج اسہقب رفاتی ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رسہم اک ایبؿ

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 رسہم اک ایبؿ

     1414    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

بساٟزح٩٤ ًلار، ًبساهَّلل ب٩ ًث٤ا٪ ب٩ خثی٥، سٌیس ب٩ جبیر، اب٩ ًباض :  راوی  ٗتیبہ، زاؤز، اب٩ً 

 َ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ ُخثَ أَِخبََر٧  ٩ًَِ اُر  لَّ ٌَ ِٟ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ث٨ََا َزاُوزُ َوصَُو اب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٕ ا  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ُجَبیِر ٩ًَِ َس ِی٥ٕ 



 

 

 ِ ا٢َ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ َخی َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َز أَبُو ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٌَ
َِٟبَصَ َوی٨ُِبُٔ  اٟظَّ طُ َیِح٠ُو ا

َّ َحال٥ُُٜٔ اِِلٔث٤َِٔس إ٧ٔ ِٛ ٔ أَ ر

َِٟحٔسیٔث  ُِّن ا ی َٟ ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ ُخَثِی٥ٕ   ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ 

ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع  ہبیتق، داؤد، انب دبعارلنمح اطعر، دبعاہلل نب امثعؿ نب میثخ، دیعس نب ریبج، انب ابعس ےس رفاتی ےہ

 رعب ںیم اکی رھتپ اپای اج ا ےہ( فہ اگنہ وک رفنش رک ا ےہ افر اب

 

 ےہ )امث

 

گوں فآہل فملس ےن اراشد رفامای مت گووگں اک رتہبنی رسہم امث

ےہ ہک سج یک دحثی  وک ااگ ا ےہ۔ رضحت اامؾ اسنیئ ےن رفامای اس دحثی رشفی یک اہک د ںیم اوبدبعارلنمح دبعاہلل امثعؿ نب میثخ

 فیعض ےہ۔

 ہبیتق، داؤد، انب دبعارلنمح اطعر، دبعاہلل نب امثعؿ نب میثخ، دیعس نب ریبج، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لیت اگلےن ےس قلعتم دحثی

  ااحدتی ابمرہکزتنی )آراشئ( ےس قلعتم :   ابب

 لیت اگلےن ےس قلعتم دحثی

     1415    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ابوزاؤز، طٌبہ، س٤ا ، جابز ب٩ س٤زة :  راوی

َبةُ  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبُو َزاُوَز  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ُ  َجابَٔز ب٩َِ َس٤َُزَة ُسئ١َٔ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ ٔس٤َإ  

٥ِ یُ  َٟ ٥ِ یَُز ٨ِ٣ُٔط َوإَٔذا  َٟ ا٢َ لَاَ٪ إَٔذا ازََّص٩َ َرأَِسُط  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  َص٩ِ ُرئَٔي ٨ِ٣ٔطُ َطِیٔب َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل  سَّ

ة ےس یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ابگوں یک دیفسی ےس قلعتم وپاھچ ایگ وت اوہنں ےن دمحم نب ینثم، اوبداؤد، ہبعش، امسک، اجرب نب رمس

 رفامای سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس لیت اگلےت وت دیفسی ولعمؾ ہن وہیت افر سج فتق ہن اگلےت وت )دیفسی( ولعمؾ وہیت۔

 دمحم نب ینثم، اوبداؤد، ہبعش، امسک، اجرب نب رمسة :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زرفعاؿ ےک رگن ےس قلعتم

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 زرفعاؿ ےک رگن ےس قلعتم



 

 

     1416    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلي ب٩ ٣ی٤و٪، ٨ٌٗيي، ًبساهَّلل ب٩ زیس، وہ اپ٨ے واٟس سے، اب٩ ٤ًز ٣ح٤س ب٩ :  راوی

ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ َزیِسٕ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٔيِّ ب٩ِٔ ٣َِی٤ُوٕ٪  ُس ب٩ُِ  ُّ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًََُز لَاَ٪ َشِؼبُ

ًِرَفَ  ُّ ثَٔیابَُط بٔاٟزَّ ٥َ َشِؼبُ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ لَاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ َٟطُ  ٘ٔی١َ  َٓ  أ٪ 

دمحم نب یلع نب ومیمؿ، یبنعق، دبعاہلل نب زدی، فہ اےنپ فادل ےس، انب رمع اےنپ ڑپکفں وک زرفعاؿ ںیم رےتگن ےھت گووگں ےن رعض ای 

  ہیلع فآہل فملس راگن رکےتہی ای ےہ؟ اوہنں ےن اہک روسؽ رکمی یلص اہلل

 دمحم نب یلع نب ومیمؿ، یبنعق، دبعاہلل نب زدی، فہ اےنپ فادل ےس، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ربنع اگلےن ےس قلعتم

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 ربنع اگلےن ےس قلعتم

     1417    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوًبیس ة ب٩ ابوسرف، ًبساٟؼ٤س ب٩ ًبساٟوارث، بَک ٣زٟٙ، ًبساهَّلل ب٩ ًلاء ہاطَّم، ٣ح٤س ب٩ ًلي :  راوی

٤َٔس بِ  ًَِبسٔ اٟؼَّ  ٩ًَِ رَفٔ  ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ أَِخبََر٧َا أَبُو ًُبَِیَسَة ب٩ُِ أَبٔي اٟشَّ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ُٙ ِّٟ ٤ُزَ ِٟ ث٨ََا بََِکْ ا
ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟوارٔٔث  ِبٔس ا ًَ  ٩ٔ

٠َِیطٔ َو  ًَ َّي اهَّللُ  ًَائَٔظَة أَلَاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل   ُِٟ َ ا٢َ َسأ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َِٟضأطَّٔمُّ  ٥ِ ًََلإئ ا ٌَ َِٟ  َن ا َٗ ُب  َس٥ََّ٠ یََتَلیَّ

 ٔ ٔ ب ٨ِبَر ٌَ ِٟ ٤ِِٟٔشٔک َوا یٔب ا  ٔذلَاَرةٔ اٟلِّ

اوبدیبعة نب اوبرفس، دبعادمصل نب دبعاگوارث، رکب زمقل، دبعاہلل نب اطعء اہیمش، دمحم نب یلع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت 

 اہں! رمداہن وخوبش )ینعی( اعہشئ دصہقی ےس درایتف ای ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وخوبش اگلےت ےھت؟ اوہنں ےن رفامای  

 کشم افر ربنع۔

 اوبدیبع ة نب اوبرفس، دبعادمصل نب دبعاگوارث، رکب زمقل، دبعاہلل نب اطعء اہیمش، دمحم نب یلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رفؼ ےس قلعتم رمدفں افر وخانیت یک وخوبش ںیم

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 رمدفں افر وخانیت یک وخوبش ںیم رفؼ ےس قلعتم

     1418    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ س٠امی٪، ابوزاؤز شٌىي حرفی، سٔیا٪، جزیزی، ابونرضة، رج١، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔي نَ أَِخبََر٧َا  ِٟحَُزیِزٔیِّ  ٩ًَِ ا َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس یَّ  َِٟحرَفٔ ىٔي ا ٌِ ث٨ََا أَبُو َزاُوَز َش َٗا٢َ َحسَّ  ٪َ ٩ًَِ أَبٔي أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٩ًَِ َرُج١ٕ  َة  رِضَ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ كٔیُب اٟزَِّجا٢ٔ ٣َا َهَضزَ  ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ َِٟو٧ُطُ  صَُزیَِزَة  َِٟو٧ُُط َوكٔیُب ا٨َِّٟشأئ ٣َا َهَضَز  رٔیُحُط َوَخفَٔي 

 َوَخفَٔي رٔیُحطُ 

ادمح نب امیلسؿ، اوبداؤد ینعی رفحی، ایفسؿ، رجریی، اوبرضنة، رلج، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ولعمؾ وہ نکیل اس ںیم رگن ہن وہ افر وخانیت یک وخوبش فہ ےہ ہک سج اک رگن ےن اراشد رفامای رمدفں یک وخوبش وت فہ ےہ ہک سج یک وب 

 ولعمؾ وہ نکیل ہن وب ےلیھپ۔

 ادمح نب امیلسؿ، اوبداؤد ینعی رفحی، ایفسؿ، رجریی، اوبرضنة، رلج، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 رمدفں افر وخانیت یک وخوبش ںیم رفؼ ےس قلعتم

     1419    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًلي ب٩ ٣ی٤و٪ ريي، ٣ح٤س ب٩ یوسٕ َفیابي، سٔیا٪، جزیزی، ابونرضة، كٔاوی، ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ َحسَّ أَ  َٗ َیابٔيُّ  ِٟرٔفِ َٕ ا ُس ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا ٣َُح٤َّ
ا٢َ َحسَّ َٗ ِّيُّ  ًَلٔيِّ ب٩ِٔ ٣َِی٤ُوٕ٪ اٟزَّي ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أَبٔي ِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ِٟحَُزیِزٔیِّ  ٩ًَِ ا َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس

 ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  اؤیِّ  َٔ ٩ًَِ اٟلَّ َة  َِٟو٧ُطُ َوكٔیُب َنرِضَ ا٢َ كٔیُب اٟزَِّجا٢ٔ ٣َا َهَضَز رٔیُحطُ َوَخفَٔي  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

َِٟو٧ُُط َوَخفَٔي رٔیُحطُ   ا٨َِّٟشأئ ٣َا َهَضَز 

 دمحم نب یلع نب ومیمؿ ریق، دمحم نب ویفس رفاییب، ایفسؿ، رجریی، اوبرضنة، افطفی، اوبرہریہ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

رفامای رمدفں یک وخوبش فہ ےہ ہک سج یک وب ولعمؾ وہ نکیل سج ںیم رگن ہن وہ افر وخانیت یک وخوبش فہ ےہ ہک سج اک رگن ولعمؾ وہ 



 

 

 نکیل اس یک وب ہن ےلیھپ۔

 دمحم نب یلع نب ومیمؿ ریق، دمحم نب ویفس رفاییب، ایفسؿ، رجریی، اوبرضنة، افطفی، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بس ےس رتہب وخوبش؟

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 بس ےس رتہب وخوبش؟

     1420    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 طٌبہ، خ٠یس ب٩ جٌرف، ابونرضة، ابوسٌیس خسریًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ح٤س ب٩ سَل٦، طبابة،  :  راوی

٩ًَِ ُخ٠َِیسٔ  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َطَبابَُة  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ٦
ٔس ب٩ِٔ َسَلَّ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا  َة  ٩ًَِ أَبٔي َنرِضَ رَفٕ  ٌِ  ب٩ِٔ َج

ا٢َ َرُسو٢ُ ا َٗ ا٢َ  َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا ائٔی١َ اتََّدَذِت َخات٤ّٔا ٩ِ٣ٔ َذَصٕب أَبٔي َس ٥َ إٔ٪َّ ا٣َِزأَّة ٩ِ٣ٔ بَىٔي إرِٔسَ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  هَّللٔ َػل

یٔب  ٥َ صَُو أَكَِیُب اٟلِّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ  َوَحَظِتُط ٣ِٔشکّا 

ئدد  ت
ل

 

خ
، ہبعش، 

 

ة
ب 
نب رفعج، اوبرضنة، اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل دبعارلنمح نب دمحم نب السؾ، ابش

فملس ےن اراشد رفامای وقؾ ینب ارسالیئ یک اکی اخوتؿ ےن اوگنیھٹ انبیئ افر اس ںیم کشم رھبی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

 ہی بس ےس دمعہ وخوبش ےہ۔

ئدد نب رفعج، اوبرضنة، اوبدیعس دخریدبعارلنمح نب دمحم نب السؾ :  رافی ت
ل

 

خ
، ہبعش، 

 

ة
ب 
 ، ابش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زرفعاؿ اگلےن ےس قلعتم

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 زرفعاؿ اگلےن ےس قلعتم

     1421    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، ٤ًزا٪ ب٩ هبیا٪، حٜی٥ ب٩ سٌس، ابوہزیزہ :  راوی

 ٩ًَِ ٕس  ٌِ َِٜی٥ٔ ب٩ِٔ َس ٩ًَِ حُ ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ َهبَِیاَ٪  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ا٢َ َجاَئ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ َرُج١ْ  أَبٔي صَُزیَِزَة 



 

 

٠َِیطٔ َو  ًَ َّي اهَّللُ  َٟطُ ا٨َّٟٔييُّ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ  ٕٚ َْ ٩ِ٣ٔ َخ٠ُو ٥َ بٔطٔ َرِز
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٔلَي ا٨َّٟٔييِّ َػل ا٢َ إ َ٘ َٓ َٓا٧َِضِٜطُ ث٥َُّ أََتاُظ  َس٥ََّ٠ اذَِصِب 

َٓا٧َِضُِٜط ث٥َُّ  َا  ا٢َ اذَِصِب  َ٘ َٓ َٓا٧َِضُِٜط ث٥َُّ أََتاُظ  ِس اذَِصِب  ٌُ  َت

دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، رمعاؿ نب ایبظؿ، میکح نب دعس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ںیم وخوبش وخب اگلےئ وہےئ آای )ینعی فہ صخش صولؼ ڑیھتل رک آای( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اج افر اس وک دوھ ڈاگو۔ رھپ 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اج افر اس وک دوھ ڈاگو رھپ فہ صخش احرض وہا رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اج افر اس وکآپ یلص 

 دوھ ڈاگو۔ رھپ ہن اگلان۔

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، رمعاؿ نب ایبظؿ، میکح نب دعس، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 زرفعاؿ اگلےن ےس قلعتم

     1422    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣زة ٣ح٤س ب٩ ًبسا اًلي، خاٟس، طٌبہ، ًلاء ب٩ سائب، ابوحٔؽ ب٩ ٤ًزو، شٌلي ب٩ :  راوی

 ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ائٔٔب  ًََلأئ ب٩ِٔ اٟشَّ  ٩ًَِ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ًَِبٔس اِْلَ ُس ب٩ُِ  ٤ِزٕو أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَ ِٔٔؽ ب٩َِ  ُ  أَبَا َح

َّي  ًَلَي ا٨َّٟٔييِّ َػل َُّط ٣َزَّ  لَي ب٩ِٔ ٣ُزََّة أ٧َ ٌِ ٩ًَِ َش ُث  ًَلَي إٔثِزٔظٔ یَُحسِّ ا٢َ  َٗ ََٟک ا٣َِزأَْة َو َٟطُ ص١َِ  ا٢َ  َ٘ َٓ  ْٙ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوصَُو ٣َُتَد٠ِّ ًَ اهَّللُ 

ِس  ٌُ َٓأُِش٠ُِط ث٥َُّ أُِش٠ُِط ث٥َُّ  َا َت ا٢َ  َٗ  ٠ُُِٗ   َا 

دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، اطعء نب اسبئ، اوبصفح نب رمعف، یلعی نب رمة ےس رفاتی ےہ ہک فہ صولؼ )انیم وخوبش( اگلےئ 

وہےئ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےس زگرے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ای اہمتری ویبی وم ود ےہ؟ 

 اوہنں ےن رعض ای ںیہن۔ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اس وک دوھ ڈاگو افر رھپ ہن اگلان۔

 ، اطعء نب اسبئ، اوبصفح نب رمعف، یلعی نب رمةدمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 زرفعاؿ اگلےن ےس قلعتم

     1423    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤وز ب٩ ُیَل٪، ابوزاؤز، طٌبہ، ًلاء، حٔؽ ب٩ ٤ًزو، شٌلي ب٩ ٣زة :  راوی

ُ  أَبَ  ٌِ َٗا٢َ َس٤ٔ ًََلإئ   ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبُو َزاُوَز  ا٢َ َحسَّ َٗ لَي أَِخبََر٧َا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َُِیََلَ٪  ٌِ ٩ًَِ َش ٤ًَِزٕو  ِٔٔؽ ب٩َِ  ا َح

َٓأُِش٠ُِط ث٥َُّ أُِش٠ِطُ َو َا ب٩ِٔ ٣ُزََّة أَ٪َّ  ا٢َ اذَِصِب  َٗ ا  ّ٘ ٥َ أَبَِصَ َرُجَّل ٣َُتَد٠ِّ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ِس َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌُ   َت

ومحمد نب الیغؿ، اوبداؤد، ہبعش، اطعء، صفح نب رمعف، یلعی نب رمة ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی 

  وک داھکی صولؼ اگلےئ وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اج دوھ ڈاؽ دوھ ڈاؽ افر رھپ ہن اگلان۔آدیم

 ومحمد نب الیغؿ، اوبداؤد، ہبعش، اطعء، صفح نب رمعف، یلعی نب رمة :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 زرفعاؿ اگلےن ےس قلعتم

     1424    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ ساب٘ہ حسیث ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

ث٨ََ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبُو َزاُوَز  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا لَي ٧َِحَوُظ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌِ ٩ًَِ َش ٩ًَِ َرُج١ٕ  ٤ِزٕو  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًََلإئ   ٩ًَِ َبُة  ٌِ ا ُط

لَي ٌِ ٩ًَِ َش ِٕٔؽ  ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ َح  ٩ًَِ ائٔٔب  ًََلأئ ب٩ِٔ اٟشَّ  ٩ًَِ َیاُ٪ َرَواُظ  ِٔ ُط ُس َٔ َٟ  َخا

 رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔

 رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 زرفعاؿ اگلےن ےس قلعتم

     1425    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ئب، ًبساهَّلل ب٩ حٔؽ، شٌلي ب٩ ٣زة ث٘في٣ح٤س ب٩ نرض ب٩ ٣شاور، سٔیا٪، ًلاء ب٩ سا :  راوی

ًَِبسٔ اهَّللٔ   ٩ًَِ ائٔٔب  ًََلأئ ب٩ِٔ اٟشَّ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ا٨َّٟرِضٔ ب٩ِٔ ٣َُشاؤٕر  لَي ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌِ ٩ًَِ َش ِٕٔؽ   ب٩ِٔ َح

َّي نٔي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ أَبَِصَ َٗ فٔيِّ  َ٘
ا٢َ  ٣ُزََّة اٟثَّ َٗ ٠ُُِٗ   َا  ََٟک ا٣َِزأَْة  لَي  ٌِ ا٢َ یَا َش َٗ  ٕٚ َْ ٩ِ٣ٔ َخ٠ُو ٥َ َوبٔي َرِز ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اهَّللُ 

٥َِٟ أَ  َش٠ُِتطُ ث٥َُّ  َِ َٓ ا٢َ  َٗ ِس  ٌُ ِس ث٥َُّ أُِش٠ُِط ث٥َُّ  َا َت ٌُ ِس ث٥َُّ أُِش٠ُِط ث٥َُّ  َا َت ٌُ ََُش٠ُِتطُ ث٥َُّ أُِش٠ُِط ث٥َُّ  َا َت ََُش٠ُِتطُ  ًُِس ث٥َُّ  ٥ِ أًَُِس ث٥َُّ  َٟ



 

 

٥ِ أًَُِس  َٟ  ث٥َُّ 

دمحم نب رضن نب اسمفر، ایفسؿ، اطعء نب اسبئ، دبعاہلل نب صفح، یلعی نب رمة یفقث ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ےن رفامای اے یلعی ای اہمتری فملس ےن ھجم وک داھکی افر )اس فتق( ریمے مسج رپ صولؼ اک دہبھ اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

وک  وعرت ےہ؟ ںیم ےن رعض ای ںیہن۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس وک دوھ ڈاگو رھپ ہن اگلان اس وک دوھ ڈاگو رھپ ہن اگلان اس

 رھپ ہن اگلای رھپ دوھ دای رھپ ہن اگلای۔دوھ ڈاگو رھپ ہن اگلان۔ رضحت یلعی ےن اہک ہک ںیم ےن دوھ دای رھپ اس وک ہن اگلای رھپ اس وک دوھ دای 

 دمحم نب رضن نب اسمفر، ایفسؿ، اطعء نب اسبئ، دبعاہلل نب صفح، یلعی نب رمة یفقث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 زرفعاؿ اگلےن ےس قلعتم

     1426    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ شٌ٘وب ػبیهي، اب٩ ٣وسي، ٣ح٤س، وہ اپ٨ے واٟس سے، ًلاء ب٩ سائب، ًبساهَّلل ب٩ حٔؽ، شٌلي ب٩ ٣زہ :  راوی

ا٢َ َحسَّ  َٗ بٔیهٔيُّ  وَب اٟؼَّ
ُ٘ ٌِ ٌٔی١ُ ب٩ُِ َش ٩ًَِ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ ائٔٔب  ًََلأئ ب٩ِٔ اٟشَّ  ٩ًَِ ا٢َ أَِخبََرنٔي أَبٔي  َٗ ّسا  ىٔي ٣َُح٤َّ ٌِ ث٨ََا اب٩ُِ ٣ُوَسي َش

٥َ َوأ٧ََا ٣َُتَد  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ًَلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ا٢َ ٣ََزِرُت  َٗ لَي  ٌِ ٩ًَِ َش ِٕٔؽ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ َح ََٟک ًَ لَي َص١ِ  ٌِ ا٢َ أَِی َش َ٘ َٓ  ْٙ ِّ٠ 

َش٠ُِتطُ  َِ َٓ ََٓذَصِبُ   ا٢َ  َٗ ِس  ٌُ َٓأُِش٠ِطُ ث٥َُّ أُِش٠ِطُ ث٥َُّ أُِش٠ُِط ث٥َُّ  َا َت ا٢َ اذَِصِب  َٗ ٠ُُِٗ   َا  ٥َِٟ  ا٣َِزأَْة  ََُش٠ُِتطُ ث٥َُّ ََُش٠ُِتطُ ث٥َُّ  ث٥َُّ 

 أًَُِس 

ی، انب ومیس، دمحم، فہ اےنپ فادل ےس، اطعء نب اسبئ، دبعاہلل

ج
ضت بئ

 نب صفح، یلعی نب رمہ ےس رفاتی ےہ ہک اامسلیع نب وقعیب 

ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےس زگرا افر ںیم اس فتق وخوبش اگلےئ وہےئ اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

افر اس وک دوھ دای رھپ اس وک دوھ ایل رھپ  رفامای اج! اس وک دوھ ڈاگو رھپ اس وک دوھ ڈاگو رھپ اس وک )دفابرہ( ہن اگلان۔ رضحت یلعی ےن اہک ںیم ایگ

 )یھبک( ہن اگلای۔

ی، انب ومیس، دمحم، فہ اےنپ فادل ےس، اطعء نب اسبئ، دبعاہلل نب صفح، یلعی نب رمہ :  رافی

ج
ضت بئ

 اامسلیع نب وقعیب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انیت وک وکیسن وخوبش اگلان ونممع ےہ؟وخ



 

 

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وخانیت وک وکیسن وخوبش اگلان ونممع ےہ؟

     1427    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٨ی٥ ب٩ ٗیص، ا اطٌزی :  راوی  اس٤ٌی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس، ثاب ، اب٩ ٤ًارة،ُ 

 َ ٩ًَِ ٨َُُِی٥ٔ ب٩ِٔ أَِخب ث٨ََا ثَابْٔ  َوصَُو اب٩ُِ ٤ًَٔاَرَة  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش زٔیِّ َر٧َا إِٔس٤َ ٌَ ٩ًَِ اِْلَِط ِیٕص  َٗ

٤َزَِّت  َٓ ِت  رَطَ ٌِ ٥َ أَی٤َُّا ا٣َِزأَةٕ اِسَت
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٓهَٔي َزا٧َٔیْة  َٗ ِو٦ٕ َٟٔیحُٔسوا ٩ِ٣ٔ رٔیحَٔضا  َٗ  ًَلَي 

الیعمس نب دوعسد، اخدل، اثتب، انب امعرة، مینغ نب سیق، االرعشی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 

یک وخوبش وسںیھگن وت فہ زاہین ےہ )ینعی اس یک  رفامای  و اخوتؿ رطع )ای وخوبش( اگلےئ افر رھپ فہ گووگں ےک اپس اجےئ اس ےیل ہک فہ اس

 (اس رحتک اک انگہ انگہ ریبکہ افر زان یک رطح ےہ ویکہکن اس ےن ریغ رمدفں وک اینپ رطػ وتمہج ای

 الیعمس نب دوعسد، اخدل، اثتب، انب امعرة، مینغ نب سیق، االرعشی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وعرت اک لسغ رک ےک وخوبش دفر رکان

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وعرت اک لسغ رک ےک وخوبش دفر رکان

     1428    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

زاؤز ب٩ ًلي ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ًباض ہاطَّم، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، ػٔوا٪ ب٩  ٣ح٤س ب٩ اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، س٠امی٪ ب٩ :  راوی

 س٠ی٥، رج١، ابوہزیزہ

ًَِبسٔ ا ًَلٔيِّ ب٩ِٔ  ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز ب٩ِٔ  ث٨ََا ُس٠َامِیَ ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١َ ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  ُس ب٩ُِ إِٔس٤َ ا٢َ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ َِٟضأطَّٔمُّ  بَّأض ا ٌَ ِٟ هَّللٔ ب٩ِٔ ا

٩ًَِ َحسَّ  ُث  َواَ٪ َُیَِرُظ یَُحسِّ ِٔ ٍِ ٩ِ٣ٔ َػ ٥ِ أَِس٤َ َٟ َواَ٪ ب٩َِ ُس٠َِی٥ٕ َو ِٔ ُ  َػ ٌِ َٗا٢َ َس٤ٔ ٕس  ٌِ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس ٕة  َ٘ َرُج١ٕ ٔث

 َ ٔل ٤َِٟزِأَةُ إ َجِ  ا ٥َ إَٔذا َخَ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َتٔش١ُ ٩ِ٣ٔ َٗ ِِ ٤َا َت َٛ یٔب  َتٔش١ِ ٩ِ٣ٔ اٟلِّ ِِ ٠َِت َٓ ٤َِِٟشحٔٔس  ي ا

َِٟح٨َابَةٔ ٣ُِدَتَصْ   ا

دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ، امیلسؿ نب داؤد نب یلع نب دبعاہلل نب ابعس اہیمش، اربامیہ نب دعس، وفصاؿ نب میلس، رلج، اوبرہریہ ےس 



 

 

 ےن اراشد رفامای سج فتق وعرت دجسم اجےن ےگل )افر اس ےن وخوبش اگل ریھک وہ( رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 وت فہ لسغ رکے وخوبش ےس )ینعی وخوبش دفر رکے( سج رطہقی ےس فہ اناپیک دفر رکیت ےہ۔

اؿ نب میلس، رلج، دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ، امیلسؿ نب داؤد نب یلع نب دبعاہلل نب ابعس اہیمش، اربامیہ نب دعس، وفص :  رافی

 اوبرہریہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وکیئ اخوتؿ وخوبش اگل رک امجتع ںیم اشلم ہن وہ

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وکیئ اخوتؿ وخوبش اگل رک امجتع ںیم اشلم ہن وہ

     1429    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ہظا٦ ب٩ ًیسي، بِسازی، ابو٤٘٠ًہ َفوی، ًبساهَّلل ب٩ ٣ح٤س، یزیس ب٩ خؼیٔة، بُس ب٩ سٌیس،  :  راوی

 ابوہزیزہ

 َ٘ ٠ِ ًَ ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ َسازٔیُّ  ِِ َِٟب ُس ب٩ُِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ًٔیَسي ا ثَىٔي َیزٔیُس ب٩ُِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ؤیُّ  ِٟرَفِ ٤ََة ا

٥َ أَیُّ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٌٔیٕس  ٩ًَِ بُُِسٔ ب٩ِٔ َس َة  َٔ َََٓل ُخَؼِی ٕ أََػابَِ  بَُدوّرا  ٤َا ا٣َِزأَة

 َ٨ ٌَ ٩ًَِ بُُِسٔ ب٩ِٔ َس َتِظَضِس ٣َ َة  َٔ ٍَ یَزٔیَس ب٩َِ ُخَؼِی ٥ُ٠ًَِ أََحّسا َتابَ ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  َا أَ ا٢َ أَبُو  َٗ َة  ٌَٔظاَئ اِْلٔخَ ِٟ ِؤٟطٔ ا ا َٗ ًَلَي  ٌٔیٕس 

٩ًَِ َزی٨ََِب ا ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ اِْلََطخِّ َرَواُظ  وُب ب٩ُِ  ُ٘ ٌِ طُ َش َٔ َٟ ِس َخا َٗ ٔٔیَّةٔ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة َو َ٘  ٟثَّ

، رسب نب دیعس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

 

ئفة ی
ض

 

ذ
دمحم نب اشہؾ نب یسیع، دغبادی، اوبہمقلع رففی، دبعاہلل نب دمحم، زیدی نب 

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و وعرت وخوبش اگلےئ وہےئ وہ وت فہ امہرے اسھت امنز اشعء ںیم اشلم ہن وہ )رماد رہ

 (اکی امنز ےہ

، رسب نب دیعس، اوبرہریہ :  رافی

 

ئفة ی
ض

 

ذ
 دمحم نب اشہؾ نب یسیع، دغبادی، اوبہمقلع رففی، دبعاہلل نب دمحم، زیدی نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 یئ اخوتؿ وخوبش اگل رک امجتع ںیم اشلم ہن وہوک

     1430    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

ہَل٢ ب٩ اٌَٟلء ب٩ ہَل٢، ٣ٌلي ب٩ اسس، وہب، ٣ح٤س ب٩ ًحَل٪، شٌ٘وب ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ا اطخ، بُس ب٩ سٌیس،  :  راوی

 زی٨ب

ََلٔئ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ وَب  أَِخبََرنٔي صََٔل٢ُ ب٩ُِ ا ُ٘ ٌِ ٩ًَِ َش ًَِحََلَ٪  ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا ُوصَِیْب  ا٢َ َحسَّ َٗ َّي ب٩ُِ أََسٕس  ل ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ صََٔل٢ٕ 

َٗا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ    َِٟ ا َٗ ًَِبسٔ اهَّللٔ   ٔ ٩ًَِ َزی٨ََِب ا٣َِزأَة ٌٔیٕس  ٩ًَِ بُُِسٔ ب٩ِٔ َس ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ اِْلََطخِّ  َّي اب٩ِٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا  َػل هَّللُ 

َََٓل َت٤َصَّ كٔیّبا ٌَٔظأئ  ِٟ ٩َّ َػََلَة ا ُٛ  َطضَٔسِت إِٔحَسا

ی نب ادس، فبہ، دمحم نب الجعؿ، وقعیب نب دبعاہلل نب االجش، رسب نب دیعس، زبنی ےس رفاتی ےہ  و ہک 

معل

الہؽ نب االعلء نب الہؽ، 

ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اہمترے ںیم ےس وکیئ اخوتؿ  رضحت دبعاہلل نب دوعسد یک اہیلہ مرتحہم ںیھت

 امنز اشعء ںیم اشلم وہان ہاےہ وت اس وک ہاےیہ ہک فہ وخوبش ہن اگلےئ۔

ی نب ادس، فبہ، دمحم نب الجعؿ، وقعیب نب دبعاہلل نب االجش، رسب نب دیعس، زبنی :  رافی

معل

 الہؽ نب االعلء نب الہؽ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وکیئ اخوتؿ وخوبش اگل رک امجتع ںیم اشلم ہن وہ

     1431    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بٙ ٛے ٣لابٙ ےہ۔تزج٤ہ سا :  راوی

ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  َٜیِر ٩ًَِ بُ ًَِحََلَ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َجزٔیْز  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٌٔیٕس  ٩ًَِ بُُِسٔ ب٩ِٔ َس اِْلََطخِّ 

َّي اهَّللُ ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ   َِٟ ا َٗ ًَِبٔس اهَّللٔ   ٔ ا٢َ َزی٨ََِب ا٣َِزأَة َٗ ََل َت٤َصَّ كٔیّبا  َٓ ٌَٔظاَئ  ِٟ ٩َّ ا ُٛ ٥َ إَٔذا َطضَٔسِت إِٔحَسا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

الَي  ٌَ َوأب ٩ِ٣ٔ َحٔسیٔث ُوَصِیٔب ب٩ِٔ َخأٟٕس َواهَّللُ َت ٕ أَِولَي بٔاٟؼَّ ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحٔسیُث َیِحٌَي َوَجزٔیز ٥٠ًَُِ أَبُو   أَ

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وکیئ اخوتؿ وخوبش اگل رک امجتع ںیم اشلم ہن وہ

     1432    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 تزج٤ہ سابٙ ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

یِ  ث٨ََا ا٠َّٟ ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ِٟح٤ِٔٔصيُّ  وَب ا ُ٘ ٌِ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ َش ٩ًَِ أَِخبََرنٔي أَِح٤َُس ب٩ُِ َس ٔ ب٩ِٔ اِْلََطخِّ  َٜیِر ٩ًَِ بُ ُث 

ٔة أَ  ٔٔیَّ َ٘ ٩ًَِ َزی٨ََِب اٟثَّ ٌٔیٕس  ب٩ََّ كٔیّبابُُِسٔ ب٩ِٔ َس َََٓل َترِقَ ٤َِِٟشحٔٔس  ٔلَي ا َجِ  إ ا٢َ أَیَُّت٩َُّٜ َخَ َٗ  ٥َ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   ٪َّ ٧َٔييَّ اهَّللٔ َػل

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وکیئ اخوتؿ وخوبش اگل رک امجتع ںیم اشلم ہن وہ

     1433    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلي، ابوزاؤز، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ِقشي، بٜیر ب٩ ا اطخ، زی٨ب :  راوی

ًَ أَ  ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٕس  ٌِ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبُو َزاُوَز  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٔ ب٩ِٔ ِخبََر٧َا  َٜیِر ٩ًَِ بُ ٔشيِّ  ِٟرُقَ ِبسٔ اهَّللٔ ا

ًَِبسٔ اهَّللٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ ٔٔیَّةٔ ا٣َِزأَةٔ  َ٘ ٩ًَِ َزی٨ََِب اٟثَّ ٔلَي  اِْلََطخِّ  َجِ  إ یَب إَٔذا َخَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٣َََزَصا أَِ٪  َا َت٤َصَّ اٟلِّ ًَ َّي اهَّللُ  َػل

 ٔ ة ٌَٔظأئ اِْلٔخَ ِٟ  ا

امای رمعف نب یلع، اوبداؤد، اربامیہ نب دعس، دمحم نب دبعاہلل رقیش، ریکب نب االجش، زبنی وک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح رف

 ز اشعء ںیم احرض وہں وت وخوبش ہن اگلںیئ۔سج فتق امن

 رمعف نب یلع، اوبداؤد، اربامیہ نب دعس، دمحم نب دبعاہلل رقیش، ریکب نب االجش، زبنی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رہکزتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابم :   ابب

 وکیئ اخوتؿ وخوبش اگل رک امجتع ںیم اشلم ہن وہ

     1434    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ سابٙ ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا إٔبَِزا َٗ ث٨ََا ٨ِ٣َُؼوُر ب٩ُِ أَبٔي ٣ُزَاح٥ٕٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ِبٔس اهَّللٔ أَِخبََر٧َا أَبُو بََِکٔ ب٩ُِ  ًَ ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٕس  ٌِ صٔی٥ُ ب٩ُِ َس

َّي اهَّللُ  ٔة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٔٔیَّ َ٘ ٩ًَِ َزی٨ََِب اٟثَّ ٌٔیٕس  ٩ًَِ بُُِسٔ ب٩ِٔ َس  ٕ َٜیِر ُ ٩ًَِ ب ٤ِزٔو ب٩ِٔ صَٔظا٦ٕ  ًَ ا٢َ إَٔذا ب٩ِٔ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  



 

 

ٔلَي ا ٤َِٟزِأَةُ إ َجِ  ا ََل َت٤َصَّ كٔیّباَخَ َٓ ةٔ  ٌَٔظأئ اِْلٔخَ ِٟ 

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 تع ںیم اشلم ہن وہوکیئ اخوتؿ وخوبش اگل رک امج

     1435    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ـ٤و٪ سابٙ ٛے ٣لابٙ ےہ تزج٤ہ کي َضورت ٧ہیں ےہ۔ :  راوی

 ٩ًَِ ٕس  ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔي زٔیَازُ ب٩ُِ َس ٩ًَِ َححَّإد  ىٔي  َِ ا٢َ ب٠ََ َٗ ٌٔیٕس  ُٕ ب٩ُِ َس ٩ًَِ بُُِسٔ ب٩ِٔ  أَِخبََرنٔي یُوُس اب٩ِٔ ٔطَضإب 

 ُٛ ٥َ إَٔذا َطضَٔسِت إِٔحَسا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ   َِٟ ا َٗ ٔة  ٔٔیَّ َ٘ ٩ًَِ َزی٨ََِب اٟثَّ ٌٔیٕس  ا٢َ َس َٗ ََل َت٤َصَّ كٔیّبا  َٓ ََلَة  ٩َّ اٟؼَّ

ُٔوٕي ٩ِ٣ٔ حَ  ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َوصََذا َُیِرُ ٣َِح  ٔسیٔث اٟزُّصِزٔیِّ أَبُو 

 ومضمؿ اسقب ےک اطمقب ےہ رتہمج یک رضفرت ںیہن ےہ۔

 ومضمؿ اسقب ےک اطمقب ےہ رتہمج یک رضفرت ںیہن ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 یئ اخوتؿ وخوبش اگل رک امجتع ںیم اشلم ہن وہوک

     1436    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ رسح ابوكاہز، اب٩ وہب، ٣َخ٣ة، وہ اپ٨ے واٟس سے، ٧آٍ :  راوی

ا٢َ أ٧َِبَ  َٗ  ٕ حٔ أَبُو كَاصٔز ِ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ اُٟسَّ ا٢َ لَاَ٪ اب٩ُِ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ  َٗ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٣َُة  ا٢َ أَِخبََرنٔي ٣ََِخَ َٗ أ٧ََا اب٩ُِ َوصِٕب 

ا٢َ صَ  َٗ ةٔ ث٥َُّ  ٍَ اِْلَُٟوَّ حُطُ ٣َ ُٓوٕر یرَِطَ اةٕ َوبٔکَا َُیَِر ٣ُرَطَّ ةٔ  َّي اهَّللُ ََٜذا لَاَ٪ َشِشَتِح٤ٔزُ َرُسو٢ُ اهَّلل٤ًََُٔز إَٔذا اِسَتِح٤ََز اِسَتِح٤ََز بٔاِْلَُٟوَّ  َػل

 ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

، فہ اےنپ فادل ےس، انعف ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل نب رمع سج فتق وخوبش 

 

ادمح نب رمعف نب رسح اوبسارہ، انب فبہ، رخممة

 اکوفر وعد )انیم وخوبش( اگلےت وت فہ وعد )انیم وخوبش اک( دوھاں ےتیل )ینعی وسےتھگن( افر اس ںیم دفرسی وکیئ افر وخوبش ہن اگلےت افر یھبک



 

 

 ںیم اشلم رفامےت افر رھپ رفامےت ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایس رطح یھب وخوبش اگلیئ ےہ۔

، فہ اےنپ فادل ےس، انعف :  رافی

 

 ادمح نب رمعف نب رسح اوبسارہ، انب فبہ، رخممة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخانیت وک زویر افر وسےن ےک ااہظر یک رکاتہ ےس قلعتم

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وخانیت وک زویر افر وسےن ےک ااہظر یک رکاتہ ےس قلعتم

     1437    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ حارث، ابوًظا٧ة، ٣ٌاَفی، ً٘بہ ب٩ ًا٣ز ٩ بیا٪، اب٩ وہب، ٤ًزووہب ب :  راوی

ا٧َةَ  َِٟحارٔٔث أَ٪َّ أَبَا ًُظَّ ٤ِزُو ب٩ُِ ا ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ ٍَ أَِخبََر٧َا َوصُِب ب٩ُِ بََیإ٪  َُّط َس٤ٔ ثَطُ أ٧َ یُّ َحسَّ أَفٔ ٌَ ٤َِٟ  صَُو ا

 ٕ ًَا٣ٔز َبَة ب٩َِ  ِ٘ ًُ  ٔ و٢ُ إ ُ٘ یَز َوَش ََِٟحٔ ِٟٔح٠َِیَة َوا ٍُ أَص٠َِطُ ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ لَاَ٪ ی٨َ٤َِ ًَ َّي اهَّللُ  ٨ُِت٥ِ تُٔحبُّوَ٪ ح٠َِٔیَة یُِدبٔرُ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل
ُٛ  ٪ِ

٧َِیا ََل َت٠َِبُشوَصا فٔي اٟسُّ َٓ یَزَصا  َِٟح٨َّةٔ َورَحٔ  ا

، اعمرفی، ہبقع نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فبہ نب ایبؿ، انب فبہ، رمعف نب احرث، اوب

 

ة

 

اشعب

داین  اممتعن رفامےت ےھت ینعی ویبویں وک زویر افر رمشی ےننہپ ےس افر رفامےت ےھت ارگ مت ہایتہ وہ تنج ےک زویر افر اس اک رمشی وت مت اس وک

 ںیم ہن ونہپ۔

، اعمرفی، ہبقع نب اعرمفبہ نب ایبؿ، انب فبہ، رمعف  :  رافی

 

ة

 

 نب احرث، اوباشعب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وخانیت وک زویر افر وسےن ےک ااہظر یک رکاتہ ےس قلعتم

     1438    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلي ب٩ ححز، جزیز، ٨٣ؼور، ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ربعي، ا٣زاتہ، اخ  حذشٔہ :  راوی

ثَ  ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر ح َوأ٧ََِبأ٧ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا َجزٔیْز  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَلٔيُّ ب٩ُِ حُِحز ث٨ََا ٨َا أَِخبََر٧َا  َٗا٢َ َحسَّ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ

َّي اهَّللُ  َِٟ  َخَلب٨ََا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا َٗ َة  َٔ ٩ًَِ أُِخٔ  حَُذِش ٩ًَِ ا٣َِزأَتٔطٔ  ٩ًَِ رٔبِعٓٔيٕ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َیاُ٪  ِٔ ا٢َ یَا ُس َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  



 

 

ٔة ٣َا َتَح٠َّ  َـّ ٔٔ ِٟ رَشَ ا٨َِّٟشأئ أ٣ََا َل٩َُّٜ فٔي ا ٌِ بَِ  بٔطٔ ٣َ َِٟیَص ٩ِ٣ٔ ا٣َِزأَةٕ َتَح٠َِّ  َذَصّبا تُِوضٔزُُظ إ ٔاَّ ًُذِّ َّطُ   یَِن أ٣ََا إ٧ٔ

یلع نب رجح، رجری، وصنمر، دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، ایفسؿ، وصنمر، ریعب، ارماہت، اتخ ذحہفی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص 

! ای مت ہادنی اک زویر ںیہن انب  ںیتک دوھکی  و اخوتؿ اہمترے ںیم ےس وسےن اک زویر نہپ اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہبطخ دای وت رفامای وخانیت

 رک دالھکےئ )ینعی ریغ رحمومں وک ای رخف ف ةکت ےس( وت اس وک ذعاب وہاگ ۔

 یلع نب رجح، رجری، وصنمر، دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، ایفسؿ، وصنمر، ریعب، ارماہت، اتخ ذحہفی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وخانیت وک زویر افر وسےن ےک ااہظر یک رکاتہ ےس قلعتم

     1439    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ث لا تزج٤ہ سابٙ ٛے ٣لابٙ ےہ۔اض حسی :  راوی

٩ًَِ رٔبِعٓٔيٕ  ُث  ُ  ٨ِ٣َُؼوّرا یَُحسِّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َت٤ٔزُ  ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ِبٔس اِْلَ ًَ ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أُِخٔ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ا٣َِزأَتٔطٔ   

٠َِیطٔ َو  ًَ َّي اهَّللُ  َِٟ  َخَلب٨ََا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا َٗ َة  َٔ َّطُ حَُذِش ةٔ ٣َا َتَح٠َّیَِن أ٣ََا إ٧ٔ َـّ ٔٔ ِٟ رَشَ ا٨َِّٟشأئ أ٣ََا َل٩َُّٜ فٔي ا ٌِ ا٢َ یَا ٣َ َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ

بَِ  بٔطٔ  َّي َذَصّبا تُِوضٔزُُظ إ ٔاَّ ًُذِّ  َِٟیَص ٩ُٜ٨ِ٣َّٔ ا٣َِزأَْة تَُحل

 اس دحثی اک رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔

 اس دحثی اک رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وخانیت وک زویر افر وسےن ےک ااہظر یک رکاتہ ےس قلعتم

     1440    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ساهَّلل ب٩ سٌیس، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، وہ اپ٨ے واٟس سے، یحٌي ب٩ ابوٛثیر، ٣ح٤وز ب٩ ٤ًزو، اس٤اء ب٨  یزیسًبی :  راوی

 ٔ ٩ًَِ یَِحٌَي ب٩ِٔ أَب ثَىٔي أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ اذُ ب٩ُِ صَٔظا٦ٕ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ثَىٔي ٣َِح٤ُوزُ أَِخبََر٧َا ًُبَِیُس اهَّللٔ ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ثٔیرٕ  َٛ ي 

ا٢َ أَی٤َُّا بِ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ثَِتُط أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٤ِزٕو أَ٪َّ أَِس٤َاَئ ب٨َِٔ  یَزٔیَس َحسَّ ًَ ىٔي بََٔ٘ٔلَزةٕ ٩ِ٣ٔ ٩ُ  ٌِ ٕ َتَح٠َِّ  َش ا٣َِزأَة

٠َِ  فٔي ٌَ ١ٌَٔ فٔي ٨ًَُُ٘ٔضا ٣ِٔث٠َُضا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ َوأَی٤َُّا ا٣َِزأَةٕ َج ًَزَّ َوَج١َّ فٔي أُذ٧َُٔضا ٣ِٔث٠َطُ  َذَصٕب ُج ١َ اهَّللُ  ٌَ ّػا ٩ِ٣ٔ َذَصٕب َج أُذ٧َُٔضا ُخِ



 

 

َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  ّػا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ یَِو٦َ ا  ُخِ

 دیبع اہلل نب دیعس، اعمذ نب اشہؾ، فہ اےنپ فادل ےس، ییحی نب اوبریثک، ومحمد نب رمعف، اامسء تنب زیدی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص

ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و وعرت وسےن اک اہر ےنہپ وت اس ےک ےلگ ںیم ایس رطح اک آگ اک اہر ڈاال اجےئ اگ افر  و وعرت اےنپ اہلل 

 اکؿ ںیم وسےن یک ابیل ےنہپ وت دخافدن دقفس اس وک ایس رطح یک ابیل )ینعی دنبے( آگ ےک ایقتم ےک رفز انہپےئ اگ۔

 ذ نب اشہؾ، فہ اےنپ فادل ےس، ییحی نب اوبریثک، ومحمد نب رمعف، اامسء تنب زیدیدیبعاہلل نب دیعس، اعم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وخانیت وک زویر افر وسےن ےک ااہظر یک رکاتہ ےس قلعتم

     1441    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیساهَّلل ب٩ سٌیس، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، وہ اپ٨ے واٟس سے، یحٌي ب٩ ابوٛثیر، زیس، ابوسَل٦، ابواس٤اء رحيي، ثوبا٪ :  راوی

اذُ ب٩ُِ صَٔظا٦ٕ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا ًُبَِیُس اهَّللٔ ب٩ُِ َس ثَىٔي َزیِْس  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ثٔیر َٛ ٩ًَِ یَِحٌَي ب٩ِٔ أَبٔي  ثَىٔي أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ حَ  ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ أَبٔي أَِس٤َاَئ اٟزََّحٔييِّ أَ٪َّ ثَِوبَاَ٪ ٣َِولَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل  ٕ٦ ٔلَي أَبٔي َسَلَّ ا٢َ َجائَِ  ب٨ُِٔ  صَُبیَِرَة إ َٗ ثَُط  سَّ

َذا فٔي َٛٔتأب أَبٔي أَِی َخَواتٔی٥ُ ٔؿَدا٦ْ  َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ َتْذ  َٓ ٥َ َوفٔي یَٔسَصا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َّي اهَّللُ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ١َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٌَ َح َٓ  

 َّ َٓاك٤ََٔة ب٨ِٔٔ  َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ًَلَي  ََٓسَخ٠َِ   ُب یََسَصا  ٥َ َشرِضٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ٍَ بَٔضا ًَ َّٟٔذی َػ٨َ ِیَضا ا َٟ ٔ ٥َ َتِظُٜو إ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ي اهَّللُ 

َِٟ  صَذٔ  ا َٗ َٓاك٤َُٔة ٔس٠ِٔش٠َّة فٔي ٨ًَُُ٘ٔضا ٩ِ٣ٔ ذََصٕب َو   ًَِ ا٧َِتزَ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٔلَيَّ أَبُو َحَش٩ٕ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٔ أَصَِساَصا إ ظ

و٢َ ا٨َّٟاُض اب٨َُِة َر ََٓسَخ١َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػ  ُ٘ زُّٔ  أَِ٪ َش ُِ َٓاك٤َُٔة أََش ا٢َ یَا  َ٘ َٓ ٠ِٔش٠َُة فٔي یَٔسَصا  ٥َ َواٟشِّ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ُسو٢ٔ اهَّللٔ ل

ٔلَي اٟشُّ  ٠ِٔش٠َٔة إ َٓاك٤َُٔة بٔاٟشِّ أَِرَس٠َِ   َٓ ِس  ٌُ ِ٘ ٥ِ َش َٟ َد َو ًَِتَضا َواِطتََرِت بَٔث٨٤ََٔضا ََُُل٣ّا َوفٔي یَٔسَصا ٔس٠ِٔش٠َْة ٩ِ٣ٔ ٧َإر ث٥َُّ َخَ َبا َٓ  ٔٚ و

 ِ َّٟٔذی أ٧َ َِٟح٤ُِس ِهَّلِل ا ا٢َ ا َ٘ َٓ َث بَٔذَٟٔک  َُٓحسِّ ِتطُ  َ٘ ًَِت َ أ َٓ ٨َاَصا  ٌِ ِبّسا َوَذََکَ ل٤َٔ٠َّة ٣َ ًَ ا٢َ ٣َزَّّة  َٗ َٓاك٤ََٔة ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ َو  َطي 

 نب اوبریثک، زدی، اوبالسؾ، اوباامسء ر،یب، وثابؿ ےس رفاتی ےہ ہک  و روسؽ دیبع اہلل نب دیعس، اعمذ نب اشہؾ، فہ اےنپ فادل ےس، ییحی

ئر ہ یک ڑلیک ںیھت اکی دؿ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل 
ت ی
ھ

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک آزاد رکدہ الغؾ ےھت رفامای افہمط  و ہک 

ؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےک اہھت رپ امران فملس ںیم احرض وہںیئ اؿ ےک اہھت ںیم ڑبے ڑبے ومےٹ ےلھچ ےھت روس

رشفع ای۔ فہ رضحت افہمط یک دختم ںیم ںیچنہپ  و ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اصزبحادی ںیھت افر اوہنں ےن اؿ 

اہر اکنؽ دای  و ہک وسےن اک اھت افر اہک ہی ھجم وک ےس وکشہ ای روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک۔ رضحت افہمط ےن ہی نس رک اےنپ ےلگ اک 



 

 

اوبانسحل ےن ہفحت اشخب ےہ )اوبانسحل ینعی رضحت یلع ےن(۔ اس دفراؿ ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ افر فہ 

 رکیت وہ ہک گوگ ںیہک ہک روسؽ رکمی اہر رضحت افہمط ےک اہھت ںیم اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے افہمط! ای مت دنسپ

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اصزبحادی ےک اہھت ںیم اکی آگ یک زریجن ےہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی ےل ےئگ افر ایقؾ 

اد رک دای۔ روسؽ رکمی ںیہن ای۔ رضحت افہمط ےن فہ زریجن ابزار ںیم جیھب دی افر اس وک رففتخ رک ےک اکی الغؾ رخدیا رھپ اس وک آز

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس ابت یک االطع  یل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دخافدن دقفس اک رکش ااسحؿ ےہ ہک سج ےن 

 )رضحت( افہمط وک دفزخ یک آگ ےس اجنت اطعء رفامیئ۔

 وبریثک، زدی، اوبالسؾ، اوباامسء ر،یب، وثابؿدیبعاہلل نب دیعس، اعمذ نب اشہؾ، فہ اےنپ فادل ےس، ییحی نب ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وخانیت وک زویر افر وسےن ےک ااہظر یک رکاتہ ےس قلعتم

     1442    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠امی٪ ب٩ س٥٠ ب٠خي، نرض ب٩ ط٤ی١، ہظا٦، یحٌي، ابوسَل٦، ابواس٤اء، ثوبا٪ :  راوی

٩ًَِ َیِحٌَ  ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ا٨َّٟرِضُ ب٩ُِ ُط٤َِی١ٕ  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟب٠ِخٔيُّ  ُ٪ ب٩ُِ َس٥ٕ٠ِ ا ٩ًَِ أَبٔي َسَلَّ أَِخبََر٧َا ُس٠َامِیَ ٩ًَِ أَبٔي أَِس٤َاَئ ي   ٕ٦

َتْذ ٣ٔ  َٓ ٥َ َوفٔي یَٔسَصا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٔلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ا٢َ َجائَِ  ب٨ُِٔ  صَُبیَِرَة إ َٗ  ٩ِ َذَصٕب أَِی َخَواتٔی٥ُ ٔؿَدا٦ْ ٧َِحَوظُ ٩ًَِ ثَِوبَاَ٪ 

، وثابؿ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ریبہہ یک ڑلیک روسؽ رکمی یلص اہلل امیلسؿ نب ملس یخلب، رضن نب لیمش، اشہؾ، ییحی، اوبالسؾ، اوباامسء

ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہںیئ اؿ ےک اہھت ںیم ومیٹ ومیٹ اوگنایھٹں ںیھت رھپ ایس ومضمؿ وک ایبؿ ای  و ہک افرپ ذموکر 

 ےہ۔

 ، وثابؿامیلسؿ نب ملس یخلب، رضن نب لیمش، اشہؾ، ییحی، اوبالسؾ، اوباامسء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وخانیت وک زویر افر وسےن ےک ااہظر یک رکاتہ ےس قلعتم

     1443    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ طاہین واسلي، خاٟس، ٣رطٖ، اح٤س ب٩ رحب، اسبان، ٣رطٖ، ابوجہ٥، ابوزیس، ابوہزیزہ :  اویر

ٕب  ٖٕ ح َوأ٧ََِبأ٧ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ ٣ُرَطِّ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َخأْٟس  َٗ َوأسٔليُّ 
ِٟ ُٙ ب٩ُِ َطاصٔیَن ا ٩ًَِ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ث٨ََا أَِسَباْن  ا٢َ َحسَّ َٗ  



 

 

٠ًََیِ ٣ُرَطِّ  َّي اهَّللُ  أًّسا ٨ًَِٔس ا٨َّٟٔييِّ َػل َٗ   ُ٨ِ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔي َزیِٕس  َِٟحِض٥ٔ  ٩ًَِ أَبٔي ا  ٕٖ  َِٟ ا َ٘ َٓ أََتِتُط ا٣َِزأَْة  َٓ طٔ َوَس٥ََّ٠ 

َِٟ  یَا َر  ا َٗ ا٢َ ٔسَواَرأ٪ ٩ِ٣ٔ ٧َإر  َٗ َِٟ  َیا َرُسو٢َ اهَّللٔ ٔسَواَری٩ِٔ ٩ِ٣ٔ َذَصٕب  ا َٗ ْٚ ٩ِ٣ٔ ٧َإر  ا٢َ كَِو َٗ ْٚ ٩ِ٣ٔ َذَصٕب  ُسو٢َ اهَّللٔ كَِو

  َِٟ ا َٗ ٠َِیض٤َٔا ٔسَواَرأ٪ ٩ِ٣ٔ َذَصٕب ََف٣ََِ  بٔض٤َٔا  ًَ ا٢َ َولَاَ٪  َٗ كَیِٔن ٩ِ٣ٔ ٧َإر  ا٢َ ُِقِ َٗ كَیِٔن ٩ِ٣ٔ َذَصٕب  ٤َِٟزِأََة ُِقِ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ إٔ٪َّ ا

٥َِٟ َتَتزَی٩َِّ ٟٔزَِو  إ٪ إَٔذا  ًِرَفَ ُظ بٔزَ َ ٕة ث٥َُّ ُتَؼرفِّ َـّ ٔ كَیِٔن ٩ِ٣ٔ ٓ ٍَ ُِقِ ٩َّ أَِ٪ َتِؼ٨َ
ُٛ ٍُ إِٔحَسا ا٢َ ٣َا ی٨َ٤َِ َٗ ِ  ٨ًَِٔسُظ  َٔ ٕ  ٔجَضا َػ٠ٔ بٔیر ٌَ أَِو بٔ

ٕب  ُى  ٔاب٩ِٔ رَحِ ِٔ  ا٠َّٟ

فاتی ےہ ہک ںیم روسؽ رکمی ااحسؼ نب اشنیہ فایطس، اخدل، رطمػ، ادمح نب رحب، اابسط، رطمػ، اوبمہج، اوبزدی، اوبرہریہ ےس ر

ے یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم اھٹیب اھت ہک اس دفراؿ اکی اخوتؿ آیئ افر ےنہک یگل ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریم

ہلل! اکی اہر اپس دف نگنک ںیہ وسےن ےک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دف نگنک ںیہ آگ ےک۔ اس ےن رعض ای ای روسؽ ا

ےہ وسےن اک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای آگ اک اہر ےہ۔ اس اخوتؿ ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! وسےن یک دف ابایلں ںیہ۔ 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای آگ یک دف ابایلں ںیہ۔ رافی ےن لقن ای ہک اس اخوتؿ ےک اپس وسےن ےک دف نگنک ےھت اس 

 افر اس ےن اہک ای روسؽ اہلل! ارگ وعرت اانپ انبؤ اھگنسر ہن رکے وشرہ ےک اسےنم وت فہ اس رپ اھبری وہ اجیت ےن فہ ا

ے

 ار رک کنیھپ دیئ

اس ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ای اہمترے ںیم ےس وکیئ اخوتؿ ہی ںیہن رک یت ہک فہ ہادنی یک دف ابایلں انبےئ افر رھپ 

 ای ریبع ےس زرد رکے۔ وک زرفعاؿ

 اقحس نب اشنیہ فایطس، اخدل، رطمػ، ادمح نب رحب، اابسط، رطمػ، اوبمہج، اوبزدی، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 زویر افر وسےن ےک ااہظر یک رکاتہ ےس قلعتموخانیت وک 

     1444    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ربیٍ ب٩ س٠امی٪، اسحٙ ب٩ بَک، وہ اپ٨ے واٟس سے، ٤ًزو ب٩ حارث، اب٩ طہاب، رعوة، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

ث٨ََا ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ٍُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ َوَة  أَِخبََرنٔي اٟزَّبٔی ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  َِٟحارٔٔث  ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ثَىٔي أَبٔي 
ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ بََِکٕ  إِٔسَح

ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ  َ٘ َٓ ًََِٜي َذَصٕب  ٠َِیَضا ٣ََش ًَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َرأَی  ًَ َّي اهَّللُ  ًَائَٔظَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٠َیِ ٩ًَِ  ًَ َّي اهَّللُ  ٥َ أ ََا  َػل طٔ َوَس٠َّ

 ًِ تٔض٤َٔا بٔزَ ِ
ٕٚ ث٥َُّ َػرفَّ ََٜتیِٔن ٩ِ٣ٔ َورٔ ٠ِٔ  ٣ََش ٌَ ًِٔ  َصَذا َوَج ِو ٧َزَ َٟ ا٢َ أُِخبٔرُٔ  ب٤َٔا صَُو أَِحَش٩ُ ٩ِ٣ٔ َصَذا  َٗ إ٪ لَا٧ََتا َحَش٨ََتیِٔن  رَفَ

 ُ٥٠ًَِ ُٔوٕي َواهَّللُ أَ ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َصَذا َُیِرُ ٣َِح  أَبُو 



 

 

ؿ، ااحسؼ نب رکب، فہ اےنپ فادل ےس، رمعف نب احرث، انب اہشب، رعفة، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی رعیب نب امیلس

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک وسےن یک اپزبی ےنہپ وہےئ داھکی۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم مت وک التب ا وہں اس 

ف افر مت ہادنی یک اپزبی انب گو۔ رھپ مت اس وک زرفعاؿ ےس رگن گو ہی رتہب ےہ۔ رضحت اامؾ اسنیئ ےن رفامای ےس رتہب ےہ مت اس وک ا ار د

 ہک ہی دحثی وفحمظ ںیہن ےہ۔

 رعیب نب امیلسؿ، اقحس نب رکب، فہ اےنپ فادل ےس، رمعف نب احرث، انب اہشب، رعفة، اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمدفں رپ وسان رحاؾ وہےن ےک ابرے ںیم

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 رمدفں رپ وسان رحاؾ وہےن ےک ابرے ںیم

     1445    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یس ب٩ ابوحبیب، ابوا٠ٓح ہ٤ساني، اب٩ زریز، ًلي ب٩ ابوكاٟبٗتیبہ، ٟیث، یز :  راوی

٩ًَِ ابِ  َِٟض٤َِسانٔيِّ  ٠ََح ا ِٓ ٩ًَِ أَبٔي أَ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔي َحبٔیٕب  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ًَلٔيَّ ب٩َِ أَبٔي أَِخبََر٧َا   ٍَ َّطُ َس٤ٔ ٕ أ٧َ ٩ٔ ُزَریِز

و٢ُ إٔ٪َّ ٧َٔييَّ  ُ٘ ٠َُط فٔي ٔط٤َأٟطٔ  كَأٟٕب َش ٌَ َح َٓ ٠َطُ فٔي ی٤َٔی٨ٔطٔ َوأََخَذ َذَصّبا  ٌَ َح َٓ یّزا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أََخَذ رَحٔ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ إٔ٪َّ اهَّللٔ َػل َٗ ث٥َُّ 

ًٔي ورٔ أ٣َُّ ُٛ ًَلَي ذُ ا٦ْ   َصَذی٩ِٔ رَحَ

داین، انب زرری، یلع نب اوبسابل ےس
 
 رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہبیتق، ثیل، زیدی نب اوببیبح، اوباحلف ہ

 اکی ریمشی ڑپکا ایل اےنپ داںیئ اہھت ںیم افر وسان ابںیئ اہھت ںیم ایل رھپ رفامای ہی دفونں رحاؾ ںیہ ریمی اتم ےک رمدفں رپ۔

داین، انب زرری، یلع نب اوبسابل :  رافی
 
 ہبیتق، ثیل، زیدی نب اوببیبح، اوباحلف ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 رمدفں رپ وسان رحاؾ وہےن ےک ابرے ںیم

     1446    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ےہ۔ تزج٤ہ ساب٘ہ حسیث ٛے ٣لابٙ :  راوی

 ٩ًَِ َبٔة  ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي اٟؼَّ ٩ًَِ یَزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔي َحبٔیٕب  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ا٠َِّٟیُث  َٗ ازٕ  َٟطُ أَبُو أَِخبََر٧َا ًٔیَسي ب٩ُِ َح٤َّ ا٢ُ  َ٘  َرُج١ٕ ٩ِ٣َ َص٤َِساَ٪ ُش



 

 

و٢ُ إٔ٪َّ  ُ٘ ًَلٔيَّ ب٩َِ أَبٔي كَأٟٕب َش  ٍَ َّطُ َس٤ٔ ٕ أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُزَریِز ٠َطُ فٔي ی٤َٔی٨ٔطٔ  َػأٟٕح  ٌَ َح َٓ یّزا  ٥َ أََخَذ رَحٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

ًٔي ورٔ أ٣َُّ ُٛ ًَلَي ذُ ا٦ْ  ا٢َ إٔ٪َّ َصَذی٩ِٔ رَحَ َٗ ٠َطُ فٔي ٔط٤َأٟطٔ ث٥َُّ  ٌَ َح َٓ  َوأََخَذ َذَصّبا 

 رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔

 ےہ۔رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 رمدفں رپ وسان رحاؾ وہےن ےک ابرے ںیم

     1447    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ے ٣لابٙ ےہ۔تزج٤ہ سابٙ ٛ :  راوی

ا٢َ حَ  َٗ ٕس  ٌِ َِٟیٔث ب٩ِٔ َس  ٩ًَِ ِبُس اهَّللٔ  ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ث٨ََا حٔبَّاُ٪  ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ثَىٔي یَزٔیُس ب٩ُِ أَبٔي َحبٔیٕب  سَّ

 ٩ًَِ ٠َُح  ِٓ ُط أَ َٟ ا٢ُ  َ٘ ٩ًَِ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ َص٤َِساَ٪ شُ َبٔة  ٌِ ٠َِیطٔ  اب٩ِٔ أَبٔي اٟؼَّ ًَ َّي اهَّللُ  و٢ُ إٔ٪َّ ٧َٔييَّ اهَّللٔ َػل ُ٘ ا َش ٠ًَٔیًّ  ٍَ َُّط َس٤ٔ ٕ أ٧َ اب٩ِٔ ُزَریِز

ا ا٢َ إٔ٪َّ َصَذی٩ِٔ رَحَ َٗ ٠َُط فٔي ٔط٤َأٟطٔ ث٥َُّ  ٌَ َح َٓ ٠َطُ فٔي َی٤ٔی٨ٔطٔ َوأََخَذ َذَصّبا  ٌَ َح َٓ یّزا  ٥َ أََخَذ رَحٔ
ا٢َ أَبُوَوَس٠َّ َٗ ًٔي  ورٔ أ٣َُّ ُٛ ًَلَي ذُ ًَبِس  ٦ْ 

٠ََح أَِطَبطُ َواهَّللُ ِٓ إٔ٪َّ أَبَا أَ َٓ ٠ََح  ِٓ َٟطُ أَ ِو َٗ َوأب إ ٔاَّ  ٤َُِٟباَرٔ  أَِولَي بٔاٟؼَّ ٥٠ًَُِ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َوَحٔسیُث اب٩ِٔ ا الَي أَ ٌَ   َت

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 رمدفں رپ وسان رحاؾ وہےن ےک ابرے ںیم

     1448    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ـ٤و٪ سابٙ ٛے ٣لابٙ ےہ تزج٤ہ کي َضورت ٧ہیں ےہ۔ :  راوی

 ِ٤ًَ ٔ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔي َحب  َٙ ُس ب٩ُِ إِٔسَح ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٣َُح٤َّ َٗ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٔ زُو ب٩ُِ  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا  ٩ًَِ یٕب 

 ٔ آٔق َِ ِٟ ٕ ا ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ُزَریِز  ٩ًَِ َِٟض٤َِسانٔيِّ  ٠ََِٓح ا ٩ًَِ أَبٔي أَ َبةٔ  ٌِ َّي اهَّللُ ب٩ِٔ أَبٔي اٟؼَّ و٢ُ أََخَذ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ُ٘ ا َش ٠ًَٔیًّ   ُ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ يِّ 

ًٔي ورٔ أ٣َُّ ُٛ ًَلَي ذُ ا٦ْ  ا٢َ َصَذا رَحَ َ٘ َٓ یّزا بٔٔظ٤َأٟطٔ  ٥َ َذَصّبا بَٔی٤ٔی٨ٔطٔ َورَحٔ
 ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ



 

 

 ومضمؿ اسقب ےک اطمقب ےہ رتہمج یک رضفرت ںیہن ےہ۔

 ےہ رتہمج یک رضفرت ںیہن ےہ۔ ومضمؿ اسقب ےک اطمقب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 رمدفں رپ وسان رحاؾ وہےن ےک ابرے ںیم

     1449    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلي ب٩ حش٩ زرہَّم، ًبسا اًلي، سٌیس، ایوب، ٧آٍ، سٌیس ب٩ ابوہ٨س، ابو٣وسي :  راوی

 ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَیُّوَب  ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس ًِلَي  ِبُس اِْلَ ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ِرَصَّٔمُّ  ُِٟحَشیِٔن اٟسِّ ًَلٔيُّ ب٩ُِ ا ٩ًَِ أَبٔي أَِخبََر٧َا  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أَبٔي ص٨ِٕٔس  ٩ًَِ َس  

ًَ ٣ُوَس   ٦َ ًٔي َورُحِّ یزُ ِٔل٧َٔأث أ٣َُّ ََِٟحٔ َصُب َوا ا٢َ أُح١َّٔ اٟذَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ورٔصَاي أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ُٛ  لَي ذُ

فملس  یلع نب نسح دریمہ، دبعاالیلع، دیعس، اویب، انعف، دیعس نب اوبدنہ، اوبومیس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

 ےن اراشد رفامای ریمی اتم یک وخانیت ےک ےیل وسان افر ریمشی ڑپکا الحؽ ےہ افر ہی رمدفں ےک فاےطس رحاؾ ںیہ۔

 یلع نب نسح دریمہ، دبعاالیلع، دیعس، اویب، انعف، دیعس نب اوبدنہ، اوبومیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 رمدفں رپ وسان رحاؾ وہےن ےک ابرے ںیم

     1450    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ٗزًہ، سٔیا٪ ب٩ حبیب، خاٟس، ابوَٗلبة، ٣ٌاویہ :  راوی

ًَةَ  زَ َٗ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ٠ًََِیطٔ  أَِخبََر٧َا ا َّي اهَّللُ  اؤیََة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ٩ًَِ أَبٔي ََٗٔلبََة  ٩ًَِ َخأٟٕس  َیاَ٪ ب٩ِٔ َحبٔیٕب  ِٔ ٩ًَِ ُس

 ٩ًَِ ٣َ ٩ًَِ َخأٟٕس  َِٟوصَّأب َرَواُظ  ِبُس ا ًَ ُط  َٔ َٟ ا َخا ٌّ لَّ َ٘ َصٔب إ ٔاَّ ٣ُ ٔ َواٟذَّ یز ََِٟحٔ ٩ًَِ ُِٟبٔص ا ٥َ ٧ََهي  ٩ًَِ أَبٔي ََٗٔلبَةَ ِی٤ُ َوَس٠َّ  وٕ٪ 

، اعمفہی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رمدفں وک ریمشی 

 

ة
ب 
نسح نب زقہع، ایفسؿ نب بیبح، اخدل، اوبالق

 ڑپکے ےننہپ ےس افر وسان ےننہپ ےس عنم رفامای رگم )اؿ وک( رزیہ رزیہ رک ےک۔

، اعمفہینسح نب زقہع، ایفسؿ نب بیبح، اخدل :  رافی

 

ة
ب 
 ، اوبالق

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب



 

 

 رمدفں رپ وسان رحاؾ وہےن ےک ابرے ںیم

     1451    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟوہاب، خاٟس، ٣ی٤و٪، ابوَٗلبة، ٣ٌاویہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَبٔي ٗ ٩ًَِ ٣َِی٤ُوٕ٪  ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟوصَّأب  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  َٗا٢َ َحسَّ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ اؤیََة أَ٪َّ َرُسو٢َ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ََلبََة 

٠َِیطٔ َو  ًَ َّي اهَّللُ  ٔ اهَّللٔ َػل ٤ََِٟیاثٔز ؤب ا ُٛ ٩ًَِ ُر ا َو ٌّ لَّ َ٘ َصٔب إ ٔاَّ ٣ُ ٩ًَِ ُِٟبٔص اٟذَّ ٥َ ٧ََهي   َس٠َّ

، اعمفہی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ 

 

ة
ب 
دمحم نب اشبر، دبعاگواہب، اخدل، ومیمؿ، اوبالق

  رفامیئ( الؽ رگن ےک دگفں رپ ےنھٹیب ےس۔وسےن ےک ےننہپ یک نکیل اس وک رزیہ رزیہ رک ےک افر )اممتعن

، اعمفہی :  رافی

 

ة
ب 
 دمحم نب اشبر، دبعاگواہب، اخدل، ومیمؿ، اوبالق

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وہےن ےک ابرے ںیمرمدفں رپ وسان رحاؾ 

     1452    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، اب٩ ابوًسی، سٌیس ٗتازة، ابوطیذ :  راوی

٩ًَِ أَبٔي َطِیٕذ أَ  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس ًَٔسٓیٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا ٍْ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ اؤَیَة َو٨ًَِٔسُظ َج٤ِ ٌَ ٣ُ ٍَ َُّط َس٤ٔ ٧

٠ًََِیطٔ  َّي اهَّللُ  ٤ُ٠َوَ٪ أَ٪َّ ٧َٔييَّ اهَّللٔ َػل ٌِ ا٢َ أََت َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ٕس َػل َصٔب إ ٔاَّ ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ُِٟبٔص اٟذَّ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهي 

 ٥ِ ٌَ اُٟوا ا٠َُّٟض٥َّ َن َٗ ا  ٌّ لَّ َ٘ ٣ُ 

نب ینثم، انب اوبدعی، دیعس اتقدة، اوبخیش ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت اعمفہی ےس ہک  اؿ ےک اپس دنچ رضحات احصہب دمحم 

 رکاؾ رشتفی رفام ےھت۔ رضحت اعمفہی ےن رفامای ای مت وک ملع ںیہن ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای وسےن ےک ےننہپ

 ےک۔ اوہنں ےن رفامای   اہں۔ےس رگم رزیہ رزیہ رک 

 دمحم نب ینثم، انب اوبدعی، دیعس اتقدة، اوبخیش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 رمدفں رپ وسان رحاؾ وہےن ےک ابرے ںیم

     1453    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 اح٤س ب٩ رحب، اسبان، ٣ِیرہ، ٣رط، ابوطیذ :  راوی

ا٢َ بَِی٤َ٨َا ٧َحِ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي َطِیٕذ  ٩ًَِ ٣َرَطٕ  ٩ًَِ ٣ُِٔیَرَة  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا أَِسَباْن  َٗ ٕب  اؤیََة فٔي بَ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ رَحِ ٌَ ٣ُ ٍَ ٔف ٩ُ ٣َ ٌِ

٤ُ٠َو ٌِ َِٟشُت٥ِ َت ُض٥ِ أَ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٕس َػل ٍَ َرصِّلا ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ٣َُح٤َّ اتٔطٔ إٔذِ َج٤َ َّي اهَّللُ َححَّ َ٪ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

اُٟوا ا٠َُّٟض٥َّ نَ  َٗ ا  ٌّ لَّ َ٘ َصٔب إ ٔاَّ ٣ُ ٩ًَِ ُِٟبٔص اٟذَّ ٥َ ٧ََهي  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ٖٕ بَیَِن أَِػَحابٔطٔ ًَ ًَلَي اِختََٔل  ٕ ثٔیر َٛ ُط یَِحٌَي ب٩ُِ أَبٔي  َٔ َٟ ٥ِ َخا ٌَ

٠َِیطٔ  ًَ 

ادمح نب رحب، اابسط، ریغمہ، رطم، اوبخیش ےس رفاتی ےہ ہک مہ گوگ اکی جح ںیم رضحت اعمفہی ےک اسھت ےھت اوہنں ےن روسؽ 

فر رفامای مت اس ےس فافق ںیہن ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دنچ احصہب رکاؾ وک عمج ای ا

 وسےن ےک ےننہپ ےس عنم رفامای نکیل اس وک رزیہ رزیہ رک ےک۔ اوہنں ےن اہک اے اہلل۔

 ادمح نب رحب، اابسط، ریغمہ، رطم، اوبخیش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قلعتم ااحدتی ابمرہک زتنی )آراشئ( ےس :   ابب

 رمدفں رپ وسان رحاؾ وہےن ےک ابرے ںیم

     1454    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، یحٌي ب٩ ٛثیر، ًلي ب٩ ٣بار ، یحٌي، ابوطیذ ہ٨اني، ابوح٤ا٪ :  راوی

٩ًَِ یَِحٌَي أَِخبَرَ  ٤َُِٟباَرٔ   ًَلٔيُّ ب٩ُِ ا ث٨ََا 
ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ثٔیر َٛ ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا ُِٟض٨َائٔيُّ ٧َا ٣َُح٤َّ ثَىٔي أَبُو َطِیٕذ ا

َحسَّ

ا ٩ِ٣َ أَِػَحأب َرُسو٢ٔ اهَّللٔ ٍَ َنرَفّ  َج٤َ
ًَا٦َ َحخَّ اؤَیَة  ٌَ اَ٪ أَ٪َّ ٣ُ ُض٥ِ ٩ًَِ أَبٔي ح٤َّٔ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َبٔة  ٌِ َٜ ٥َ فٔي اِل ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ   َػل

ا٢َ َوأَ  َٗ  ٥ِ ٌَ اُٟوا َن َٗ َصٔب 
٩ًَِ ُِٟبٔص اٟذَّ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٥ِ اهَّللَ أ٧َََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ُٛ ُب ب٩ُِ أَِنُظُس ُط رَحِ َٔ َٟ ٧َا أَِطَضُس َخا

٩ًَِ َیِحٌَ  ٕ َرَواُظ  از اَ٪ َطسَّ ٩ًَِ أَخٔیطٔ ح٤َّٔ ٩ًَِ أَبٔي َطِیٕذ   ي 

دمحم نب ینثم، ییحی نب ریثک، یلع نب ابمرک، ییحی، اوبخیش انہین، اوب ،نؿ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعمفہی ےن سج اسؽ جح ادا ای وت 

دنر عمج رفامای رھپ اؿ ےس رفامای ںیم مت اوہنں ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دنچ احصہب رکاؾ وک ہکم رکمہم ںیم اخہن ہبعک ےک ا

وک مسق داتی وہں ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسےن ےک ےننہپ ےس عنم رفامای۔ اوہنں ےن رفامای   اہں۔ رضحت اعمفہی 

 ےن رفامای ںیم یھب ایس ابت اک وگاہ وہں۔

 وبخیش انہین، اوب ،نؿدمحم نب ینثم، ییحی نب ریثک، یلع نب ابمرک، ییحی، ا :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 رمدفں رپ وسان رحاؾ وہےن ےک ابرے ںیم

     1455    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، یحٌي ب٩ ٛثیر، ًلي ب٩ ٣بار ، یحٌي، ابوطیذ ہ٨اني، ابوح٤ا٪ :  یراو

ث٨ََ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ از ُب ب٩ُِ َطسَّ ث٨ََا رَحِ ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َٔس  ًَِبُس اٟؼَّ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ي 
٤َُِٟثىَّ ُس ب٩ُِ ا ثَىٔي أَبُو َطِیٕذ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ا َیِحٌَي 

َٜ ٩ًَِ أَخٔیطٔ حٔ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔي اِل ًَ َّي اهَّللُ  ا ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٍَ َنرَفّ  َج٤َ
ًَا٦َ َحخَّ اؤیََة  ٌَ اَ٪ أَ٪َّ ٣ُ َُٟض٥ِ ٤َّ ا٢َ  َ٘ َٓ َبٔة  ٌِ

 َٗ َصٔب  ٩ًَِ ُٟبُؤض اٟذَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ٥ِ بٔاهَّللٔ َص١ِ ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ُٛ طُ اِْلَِوَزاعٔيُّ أَِنُظُس َٔ َٟ ا٢َ َوأ٧ََا أَِطَضُس َخا َٗ  ٥ِ ٌَ اُٟوا َن

٠ًََِیطٔ ٓٔیطٔ  ٖٔ أَِػَحابٔطٔ   ًَلَي اِختََٔل

دمحم نب ینثم، دبعادمصل، رحب نب دشاد، ییحی، اوبخیش انہین، اوب ،نؿ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعمفہی ےن سج اسؽ جح ادا ای وت اوہنں 

فآہل فملس ےک دنچ احصہب رکاؾ وک ہکم رکمہم ںیم اخہن ہبعک ےک ادنر عمج رفامای رھپ اؿ ےس رفامای ںیم مت وک مسق ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

داتی وہں ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسےن ےک ےننہپ ےس عنم رفامای۔ اوہنں ےن رفامای   اہں۔ رضحت اعمفہی ےن رفامای 

 ۔ںیم یھب ایس ابت اک وگاہ وہں

 دمحم نب ینثم، ییحی نب ریثک، یلع نب ابمرک، ییحی، اوبخیش انہین، اوب ،نؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 رمدفں رپ وسان رحاؾ وہےن ےک ابرے ںیم

     1456    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، یحٌي ب٩ ٛثیر، ًلي ب٩ ٣بار ، یحٌي، ابوطیذ ہ٨اني، ابوح٤ا٪ :  راوی

ِیْب  ٌَ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  َِٟوصَّأب ب٩ُِ َس ًَِبُس ا ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  َٙ ِیٔب ب٩ِٔ إِٔسَح ٌَ ِیُب ب٩ُِ ُط ٌَ ٩ًَِ َحٔسیٔث  أَِخبََرنٔي ُط ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔيِّ 

ا ٣ٔ  ًَا َنرَفّ ََٓس اؤیَُة  ٌَ ٣ُ 
ا٢َ َحخَّ َٗ اُ٪  ثَىٔي ح٤َّٔ ا٢َ َحسَّ َٗ ثَىٔي أَبُو َطِیٕذ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ثٔیر َٛ ا٢َ َیِحٌَي ب٩ِٔ أَبٔي  َ٘ َٓ َبةٔ  ٌِ َٜ ٩ِ اِْلَِنَؼارٔ فٔي اِل

وا َرُسو٢َ اهَّللٔ ٌُ ٥ِ َتِش٤َ َٟ ٥ِ بٔاهَّللٔ أَ ُٛ ا٢َ َوأ٧ََا أَِطَضُس  أَِنُظُس َٗ  ٥ِ ٌَ اُٟوا َن َٗ َصٔب 
٩ًَِ اٟذَّ ٥َ ی٨ََِهي  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َػل

بیعش نب بیعش نب ااحسؼ، دبعاگواھب نب دیعس،بیعش، افزایع، ٰییحی نب اوب ریثک، اوبخیش انہین، اوب ،نؿ ےس رفاتی ےہ ہک 



 

 

ؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دنچ احصہب رکاؾ وک ہکم رکمہم ںیم اخہن ہبعک رضحت اعمفہی ےن سج اسؽ جح ادا ای وت اوہنں ےن روس

۔ ےک ادنر عمج رفامای رھپ اؿ ےس رفامای ںیم مت وک مسق داتی وہں ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسےن ےک ےننہپ ےس عنم رفامای

  ایس ابت اک وگاہ وہں۔اوہنں ےن رفامای   اہں۔ رضحت اعمفہی ےن رفامای ںیم یھب

 دمحم نب ینثم، ییحی نب ریثک، یلع نب ابمرک، ییحی، اوبخیش انہین، اوب ،نؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

  ےک ابرے ںیمرمدفں رپ وسان رحاؾ وہےن

     1457    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، یحٌي ب٩ ٛثیر، ًلي ب٩ ٣بار ، یحٌي، ابوطیذ ہ٨اني، ابوح٤ا٪ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔيِّ  ث٨ََا ٤ًَُاَرةُ ب٩ُِ برِٔشٕ  َٗا٢َ َحسَّ ٔح  ِٟرَفَ ا٢َ أَِخبََر٧َا نَُؼیِرُ ب٩ُِ ا َٗ  َٙ ثَىٔي أَبُو إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ ثٔیرٕ  َٛ یَِحٌَي ب٩ِٔ أَبٔي 

٥ِ بٔاهَّللٔ  ُٛ ا٢َ أَِنُظُس َ٘ َٓ َبٔة  ٌِ َٜ ا ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ فٔي اِل ًَا َنرَفّ َس َٓ اؤَیُة  ٌَ ٣ُ 
ا٢َ َحخَّ َٗ اُ٪  ثَىٔي ح٤َّٔ َّي َحسَّ وا َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌُ ٥ِ َتِش٤َ َٟ أَ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ا٢َ َوأ٧ََا أَِطَضُس  اهَّللُ  َٗ  ٥ِ ٌَ اُٟوا ا٠َُّٟض٥َّ َن َٗ َصٔب 
٩ًَِ اٟذَّ  ٧ََهي 

ریصن نب رفح، امعرہ نب رشب، افزایع، ٰییحی نب اوب ریثک، اوبااحسؼ،  ،نؿ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعمفہی ےن سج اسؽ جح ادا ای وت 

ہکم رکمہم ںیم اخہن ہبعک ےک ادنر عمج رفامای رھپ اؿ ےس رفامای ںیم مت اوہنں ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دنچ احصہب رکاؾ وک 

وک مسق داتی وہں ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسےن ےک ےننہپ ےس عنم رفامای۔ اوہنں ےن رفامای   اہں۔ رضحت اعمفہی 

 ےن رفامای ںیم یھب ایس ابت اک وگاہ وہں۔

 ریثک، یلع نب ابمرک، ییحی، اوبخیش انہین، اوب ،نؿ دمحم نب ینثم، ییحی نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 رمدفں رپ وسان رحاؾ وہےن ےک ابرے ںیم

     1458    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، یحٌي ب٩ ٛثیر، ًلي ب٩ ٣بار ، یحٌي، ابوطیذ ہ٨اني، ابوح٤ا٪ :  راوی

ثَىٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ ثَىٔي َیِحٌَي  ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔيِّ َحسَّ َبَة  ِ٘ ًُ ٩ًَِ َِٟؤٟیٔس ب٩ِٔ ٣َزِیَٕس  بَّاُض ب٩ُِ ا ٌَ ِٟ ا٢َ َحسَّ و أَِخبََر٧َا ا َٗ  َٙ ثَىٔي أَبٔي ي أَبُو إِٔسَح



 

 

وا َرُسو٢َ اهَّللٔ  ٌُ ٥ِ َتِش٤َ َٟ ا٢َ أَ َ٘ َٓ َبٔة  ٌِ َٜ ا ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ فٔي اِل ًَا َنرَفّ َس َٓ اؤیَُة  ٌَ ٣ُ 
ا٢َ َحخَّ َٗ اَ٪  ٩ًَِ ح٤َّٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهي  َّي اهَّللُ  َػل

ا٢َ َوأ٧ََا أَِطَضُس  َٗ  ٥ِ ٌَ اُٟوا َن َٗ َصٔب 
 اٟذَّ

، افزایع، ٰییحی، اوب ااحسؼ، اوب ،نؿ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعمفہی ےن سج اسؽ جح ادا ای وت اوہنں ابعس نب ف دی نب زمدی، ہبقع

وک مسق ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دنچ احصہب رکاؾ وک ہکم رکمہم ںیم اخہن ہبعک ےک ادنر عمج رفامای رھپ اؿ ےس رفامای ںیم مت 

ہیلع فآہل فملس ےن وسےن ےک ےننہپ ےس عنم رفامای۔ اوہنں ےن رفامای   اہں۔ رضحت اعمفہی ےن رفامای داتی وہں ہک روسؽ رکمی یلص اہلل 

 ںیم یھب ایس ابت اک وگاہ وہں۔

 دمحم نب ینثم، ییحی نب ریثک، یلع نب ابمرک، ییحی، اوبخیش انہین، اوب ،نؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 رمدفں رپ وسان رحاؾ وہےن ےک ابرے ںیم

     1459    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، یحٌي ب٩ ٛثیر، ًلي ب٩ ٣بار ، یحٌي، ابوطیذ ہ٨اني، ابوح٤ا٪ :  راوی

ا٢َ أَ  َٗ  َٕ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ یُوُس ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ِٟبَرِئيُّ  ًَِبسٔ اٟزَّحٔی٥ٔ ا ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ  ُس ب٩ُِ  ا٢َ ِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ث٨ََا یَِحٌَي ب٩ُِ َح٤ِزََة   َحسَّ

ا٢َ َحخَّ  َٗ اُ٪  ثَىٔي ح٤َّٔ ا٢َ َحسَّ َٗ ثَىٔي َیِحٌَي  ا٢َ َحسَّ َٗ يُّ 
ث٨ََا اِْلَِوَزاعٔ ا٢َ َحسَّ َ٘ َٓ َبٔة  ٌِ َٜ ا ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ فٔي اِل ًَا َنرَفّ َس َٓ اؤَیُة  ٌَ ٣ُ

اُٟوا ا٠َّٟ  َٗ َصٔب  ٩ًَِ اٟذَّ ٥َ ی٨ََِهي  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  وا َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌُ ٥َِٟ َتِش٤َ ٥ِ بٔاهَّللٔ أَ ُٛ ا٢َ أَِنُظُس َٗ ا٢َ َوأ٧ََا أَِطَضُس  َٗ  ٥ِ ٌَ ُض٥َّ َن

ًَِبس اٟزَّ َوأب أَبُو  ُى ٩ِ٣ٔ یَِحٌَي َوَحسٔیُثُط أَِولَي بٔاٟؼَّ َٔ  ِح٩ٔ٤َ ٤ًَُاَرةُ أَِح

دمحم نب دبعاہلل نب دبعارلمیح ربیق، دبعاہلل نب ویفس، یحیٰ نب زمحہ، افزایع، ٰییحی، اوب ،نؿ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعمفہی ےن 

 دنچ احصہب رکاؾ وک ہکم رکمہم ںیم اخہن ہبعک ےک ادنر عمج رفامای رھپ سج اسؽ جح ادا ای وت اوہنں ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک

اؿ ےس رفامای ںیم مت وک مسق داتی وہں ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسےن ےک ےننہپ ےس عنم رفامای۔ اوہنں ےن رفامای   

 اہں۔ رضحت اعمفہی ےن رفامای ںیم یھب ایس ابت اک وگاہ وہں۔

  نب ینثم، ییحی نب ریثک، یلع نب ابمرک، ییحی، اوبخیش انہین، اوب ،نؿدمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب



 

 

 رمدفں رپ وسان رحاؾ وہےن ےک ابرے ںیم

     1460    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، نرض ب٩ ط٤ی١، ےب٤٫ص ب٩ ٓہسا٪، ابوطیذ ہ٨ائي :  راوی

ا َٗ ِضَساَ٪  َٓ ث٨ََا بَِیَضُص ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ا٨َّٟرِضُ ب٩ُِ ُط٤َِی١ٕ  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ث٨ََا أَبُوأَِخبََر٧َا إِٔسَح ُِٟض٨َائٔيُّ  ٢َ َحسَّ َطِیٕذ ا

٤ُ٠َوَ٪ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ ٌِ ُض٥ِ أََت َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٤َُِٟضأجزٔی٩َ َواِْلَِنَؼارٔ  َُٟط ٧َاْض ٩ِ٣ٔ ا اؤیََة َوَحِو ٌَ ٣ُ  ُ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َٗ ًَ َّي اهَّللُ   َػل

ا٢َ َو٧َهَ  َٗ  ٥ِ ٌَ اُٟوا ا٠َُّٟض٥َّ َن َ٘ َٓ  ٔ یز ََِٟحٔ ٩ًَِ ُِٟبٔص ا إب َرَواُظ ٧ََهي  ًَلٔيُّ ب٩ُِ َُغَ ُط  َٔ َٟ ٥ِ َخا ٌَ اُٟوا َن َٗ ا  ٌّ
لَّ َ٘ َصٔب إ ٔاَّ ٣ُ ٩ًَِ ُِٟبٔص اٟذَّ ي 

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٩ًَِ أَبٔي َطِیٕذ   ٩ًَِ بَِیَضٕص 

ش نب دہفاؿ، اوبخیش انہیئ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اعمفہی ےس ہک  اؿ ےک ہار

م
ھ

فں ااحسؼ نب اربامیہ، رضن نب لیمش، ےب

رطػ دنچ ارفاد ےھٹیب ےھت  و ہک اہمرجنی افر ااصنر ںیم ےس ےھت۔ اوہنں ےن اہک ای مت فافق وہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےن عنم رفامای ریمشی ڑپکا ےننہپ ےس؟ اوہنں ےن رفامای   اہں! افر وسےن ےک ےننہپ ےس عنم رفامای نکیل اس وک وچرا وچرا رک ےک )نہپ ےنیل

 یک ااجزت دی(۔

ش نب دہفاؿ، اوبخیش انہیئ :  رافی

م
ھ

 اقحس نب اربامیہ، رضن نب لیمش، ےب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 رمدفں رپ وسان رحاؾ وہےن ےک ابرے ںیم

     1461    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زیاز ب٩ ایوب، ًلي ب٩ َغاب، بی٤ص ب٩ ٓہسا٪، ابوطیذ :  راوی

ا٢َ أ٧َِبَ  َٗ ِضَساَ٪  َٓ ث٨ََا بَِیَضُص ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ إب  ًَلٔيُّ ب٩ُِ َُغَ ث٨ََا 
ا٢َ َحسَّ َٗ ُ  اب٩َِ  أ٧ََا أَبُو َطِیٕذ أَِخبََرنٔي زٔیَازُ ب٩ُِ أَیُّوَب  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ

بِ  ًَ ا٢َ أَبُو  َٗ ا  ٌّ لَّ َ٘ َصٔب إ ٔاَّ ٣ُ ٩ًَِ ُِٟبٔص اٟذَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ س اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحٔسیُث ا٨َّٟرِضٔ أَِطَبطُ ٤ًََُز 

 ُ٥٠ًَِ الَي أَ ٌَ َوأب َواهَّللُ َت  بٔاٟؼَّ

ش نب دہفاؿ، اوبخیش ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت دبعاہلل نب رمع ےس ہک  ہک روسؽ رکمی  زاید نب اویب، یلع نب رغاب،

ئم
ب ب

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای وسےن ےک ےننہپ ےس رگم اس وک رزیہ رزیہ رک ےک۔

ش نب دہفاؿ، اوبخیش :  رافی

ئم
ب ب

 زاید نب اویب، یلع نب رغاب، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 سج یک انک ٹک اجےئ ای فہ صخش وسےن یک انک انب اتکس ےہ؟

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 سج یک انک ٹک اجےئ ای فہ صخش وسےن یک انک انب اتکس ےہ؟

     1462    سیثح                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٤ٌ٣ز، حبا٪، س٥٠ ب٩ زریز، ًبساٟزح٩٤ ب٩ طٓة، جسة رعٓحة ب٩ اسٌس :  راوی

ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ث٨ََا َس٥ُ٠ِ ب٩ُِ ُزَریِز ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َحبَّاُ٪  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ٤َز ٌِ ُس ب٩ُِ ٣َ ٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ظ ٩ًَِ َجسِّ َة  َٓ  ٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َطَ

 ِ أ٧َ َٓ  ٕٚ ا ٩ِ٣ٔ َورٔ ّٔ اتََّدَذ أَِن َٓ ٔة  َِٟحاص٠ٔٔیَّ ِٟکََُلٔب فٔي ا ُٔطُ یَِو٦َ ا َّطُ أُٔػیَب أَِن َس أ٧َ ٌَ َحَة ب٩ِٔ أَِس َٓ َّي اهَّللُ رَعِ أ٣َََزُظ ا٨َّٟٔييُّ َػل َٓ ٠َِیطٔ  ًَ تََن 

ا ٩ِ٣ٔ َذَصٕب  ّٔ دَٔذ أَِن  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ یَتَّ

 نب ادعس یک انک )اکی گنج ںیم( اضعئ وہیئگ )ینعی ٹک یئگ( دمحم نب رمعم، ةحؿ، ملس نب

 

ة
ج 
ف
، دجة رع

 

 زرری، دبعارلنمح نب رط،ة

الکب فاےل دؿ سپ اوہنں ےن ہادنی یک انک ونبایئ یھت فہ انک دبوبدار وہیئگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح رفامای 

 وسےن یک انک ونبایل اجےئ۔

 نب ادعسدمحم نب رمعم،  :  رافی

 

ة
ج 
ف
، دجة رع

 

 ةحؿ، ملس نب زرری، دبعارلنمح نب رط،ة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 سج یک انک ٹک اجےئ ای فہ صخش وسےن یک انک انب اتکس ےہ؟

     1463    حسیث                               و٦ج٠س س  :  ج٠س

 تزج٤ہ سابٙ ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ثَىٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔي اِْلَِطَضٔب   ٍٕ ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َس ب٩ِٔ  أَِخبََر٧َا  ٌَ َحَة ب٩ِٔ أَِس َٓ ٩ًَِ رَعِ َة  َٓ َطَ

ا٢َ َُکَ  َٗ ٔة  َِٟحاص٠ٔٔیَّ ِٟکََُلٔب فٔي ا ُُٔط َیِو٦َ ا ُظ أُٔػیَب أَِن َُّط َرأَی َجسَّ ثَىٔي أ٧َ ا٢َ َحسَّ َٗ ُظ  ا٢َ َولَاَ٪ َجسُّ َٗ ٕة یِٕب  َـّ ٔ ا ٩ِ٣ٔ ٓ ّٔ اتََّدَذ أَِن َٓ  

دَٔذُظ ٩ِ٣ٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ َیتَّ َّي اهَّللُ  أ٣َََزُظ ا٨َّٟٔييُّ َػل َٓ ٠َِیطٔ  ًَ أ٧َِتََن   َذَصٕب  َٓ

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمدفں ےک ےیل وسےن یک اوگنیھٹ ےننہپ ےس قلعتم دحثی

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

  وسےن یک اوگنیھٹ ےننہپ ےس قلعتم دحثیرمدفں ےک ےیل

     1464    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ یحٌي ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٛثیر رحاني، سٌیس ب٩ حٔؽ، ٣وسٰي ب٩ اًین، ًیسٰي ب٩ یو٧ص، ؿحا  ب٩  :  راوی

 ًبساٟزح٩٤، ًلاء خاساني، سٌیس ب٩ ٣شیب

ُس  ًِ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ أَ ا٢َ َحسَّ َٗ ِٕٔؽ  ٌٔیُس ب٩ُِ َح ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ انٔيُّ  ََِٟحَّ ٕ ا ثٔیر
َٛ ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ب٩ُِ َیِحٌَي ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ یََن 

٤َُِٟشیَّ  ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس اَسانٔيِّ  َُِٟخَ ًََلإئ ا  ٩ًَِ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  أ  ب٩ِٔ  حَّ َـّ ٩ًَِ اٟ ا٢َ ٤ًَُزُ ُٟٔؼَضِیٕب ٣َا ًٔیَسي ب٩ِٔ یُو٧َُص  َٗ ا٢َ  َٗ ٔب 

ا٢َ َرُسو٢ُ ا َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ صَُو  َٗ ِبُط  ٌٔ ٥ِ٠َ َش َٓ ِس َرآُظ ٩ِ٣َ صَُو َخیِْر ٨ِ٣َٔک  َٗ ا٢َ  َٗ َصٔب  ٠ًََِیَک َخاَت٥َ اٟذَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ لٔي أََری  َّي اهَّللُ   هَّللٔ َػل

نب انیع، ٰیسیع نب ویسن، احضک نب دبعارلنمح، اطعء رخااسین، دیعس نب  دمحم نب ییحی نب دمحم نب ریثک رحاین، دیعس نب صفح، ومٰیس

بیسم ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ےن رضحت بیہص وک وسےن یک اوگنیھٹ ےنہپ وہےئ داھکی وت رفامای ای فہج ےہ ہک ںیم مت وک وسےن 

 رتہب ےھت فہ دھکی ےکچ ںیہ نکیل اوہنں ےن اس وک دھکی رک یک اوگنیھٹ ےنہپ وہےئ داتھکی وہں؟ اوہنں ےن رفامای اس اوگنیھٹ وک وت  و مت ےس

 اس رپ بیع ںیہن اگلای۔ رضحت رمع ےن رفامای فہ وکؿ ےھت؟ رضحت بیہص ےن رفامای فہ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھت۔

احضک نب دبعارلنمح، اطعء رخااسین،  دمحم نب ییحی نب دمحم نب ریثک رحاین، دیعس نب صفح، ومٰیس نب انیع، ٰیسیع نب ویسن، :  رافی

 دیعس نب بیسم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وسےن یک اوگنیھٹ ےس قلعتم

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وسےن یک اوگنیھٹ ےس قلعتم

     1465    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلي ب٩ ححز، اس٤اًی١، ًبساهَّلل ب٩ زی٨ار، اب٩ ٤ًز :  راوی



 

 

ا٢َ اتََّدَذ َرُسو٢ُ ا َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر   ٩ًَِ ٌٔی١َ  ٩ًَِ إِٔس٤َ  ٕ ًَلٔيُّ ب٩ُِ حُِحز ٥َ أَِخبََر٧َا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َخاَت٥َ  هَّللٔ َػل

ا٢َ َرُسو َ٘ َٓ َصٔب  اتََّدَذ ا٨َّٟاُض َخَواتٔی٥َ اٟذَّ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ٠ََٓبَٔشُط َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َصٔب  َّي اهَّللُ اٟذَّ ٠َِیطٔ  ٢ُ اهَّللٔ َػل ًَ

 َ٨ َٓ َِٟبَشطُ أَبَّسا  ٩َِٟ أَ ِّي  ٔن َِٟداَت٥َ َوإ َِٟبُص َصَذا ا ٨ُِ  أَ ُٛ ِّي  ٔن ٥َ إ ٨ََبَذ ا٨َّٟاُض َخَواتٔی٤َُض٥ِ َوَس٠َّ َٓ  َبَذُظ 

یلع نب رجح، اامسلیع، دبعاہلل نب دانیر، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسےن یک اوگنیھٹ ینہپ امتؾ 

 اھت نکیل ںیم اب اس وک یھبک رضحات ےن وسےن یک اوگنیھٹ ینہپ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم اس اوگنیھٹ وک اتنہپ

 ںیہن ونہپں اگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک ا ار رک کنیھپ دای۔ گووگں ےن یھب اینپ اینپ اوگنایھٹں ا ار رک کنیھپ د ں۔

 یلع نب رجح، اامسلیع، دبعاہلل نب دانیر، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وسےن یک اوگنیھٹ ےس قلعتم

     1466    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوا احوؾ، ابواسحٙ، ہبیرة ب٩ یزی٥، ًلي :  راوی

 َٗ ُٗتَِیَبُة  َّ أَِخبََر٧َا  ًَلٔيٌّ ٧ََضانٔي ا٨َّٟٔييُّ َػل ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ صَُبیَِرَة ب٩ِٔ َیزٔی٥َ   َٙ ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح ث٨ََا أَبُو اِْلَِحَؤؾ 
٠ًََِیطٔ ا٢َ َحسَّ ي اهَّللُ 

ةٔ  ٌَ ِٟحٔ ٩ًَِ ا ٔ َو ُِٟح٤ِز ٔ ا ٤ََِٟیاثٔز ٩ًَِ ا يِّ َو سِّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا َصٔب َو
٩ًَِ َخاَت٥ٔ اٟذَّ  ٥َ  َوَس٠َّ

الوحص، اوب ااحسؼ ، ریبہة نب ریمی، یلع ےس رفاتی ےہ ہک ھجم وک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسےن یک اوگنیھٹ ہبیتق، اوبا

 ےننہپ ےس عنم رفامای افر ریمشی ڑپکے افر الؽ رگن ےک دگفں رپ ےنھٹیب ےس افر وہیگں افر  و یک رشاب ےنیپ ےس۔

 نب ریمی، یلعہبیتق، اوباالوحص، اوباقحس، ریبہة  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وسےن یک اوگنیھٹ ےس قلعتم

     1467    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بساٟزحی٥، زَکیا، ابواسحٙ، ہبیرة، ًلي٣ح٤س ب٩ آز٦، ً :  راوی

ا٢َ  َٗ ًَلٓٔيٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ صَُبیَِرَة   َٙ ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح یَّا  ٩ًَِ َزََکٔ ِبٔس اٟزَّحٔی٥ٔ  ًَ  ٩ًَِ ُس ب٩ُِ آَز٦َ  َّي اهَّللُ أَِخبََرنٔي ٣َُح٤َّ  ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل



 

 

سِّ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا َصٔب َو ٩ًَِ َخاَت٥ٔ اٟذَّ ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ُِٟح٤ِز ٔ ا ٤ََِٟیاثٔز ٩ًَِ ا  يِّ َو

دمحم نب آدؾ، دبعارلمیح، زرکای، اوب ااحسؼ ، ریبہة، یلع ےس رفاتی ےہ ہک ھجم وک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسےن یک 

 (ےنب وہںاوگنیھٹ ےننہپ ےس عنم رفامای افر ریمشی ڑپکا ےننہپ افر رسخ زنی رپ ڑچےنھ یک اممتعن رفامیئ ) و رمشی ےک 

 دمحم نب آدؾ، دبعارلمیح، زرکای، اوباقحس، ریبہة، یلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وسےن یک اوگنیھٹ ےس قلعتم

     1468    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ٣بار ، یحٌي و اب٩ آز٦، زہیر، ابواسحٙ، ہبیرة، :  راوی

ث٨ََا ُزصَ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا یَِحٌَي َوصَُو اب٩ُِ آَز٦َ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟباَرٔ   ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ا ًَ ُس ب٩ُِ  ًَ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  َٙ ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح ٩ِ صَُبیِرََة یِْر 

٤ِٟٔیثَ  ٩ًَِ ا َصٔب َو ةٔ اٟذَّ َ٘ ٩ًَِ َح٠ِ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  و٢ُ ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ُ٘ ًَلٓٔيٕ َش ُط ٩ِ٣ٔ  ٌَ َیأب َس٤ٔ ٩ًَِ اٟثِّ َِٟح٤َِزأئ َو ٔ ا َرة

ِٟح٨َِٔلٔة َو  ٔ َوا ٌٔیر ٍُ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ اْب ُشِؼ٨َ ٔة ََشَ ٌَ ِٟحٔ ٩ًَِ ا ٔة َو یَّ شِّ َ٘ ِٟ َٙ ا ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح ٕٙ َرَواُظ  اُر ب٩ُِ ُرَزیِ َّ٤ًَ ُط  َٔ َٟ تٔطٔ َخا َذََکَ ٩ِ٣ٔ ٔطسَّ

ًَلٓٔيٕ   ٩ًَِ َة  ٌَ َؼ ٌِ  ٩ًَِ َػ

دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، ییحی ف انب آدؾ، زریہ، اوب ااحسؼ ، ریبہة، یلع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

الھچ ےننہپ ےس افر رسخ زونیں رپ ڑچےنھ ےس افر ریمشی ڑپکفں ےک ےننہپ ےس افر ہعج ےک ےنیپ ےس افر رھپ اس یک  اممتعن رفامیئ وسےن اک

 زیتی اک احؽ ایبؿ رفامای۔

 دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، ییحی ف انب آدؾ، زریہ، اوباقحس، ریبہة، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وسےن یک اوگنیھٹ ےس قلعتم

     1469    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ٣بار ، یحٌي ب٩ آز٦، ٤ًار ب٩ رزیٙ، ابواسحٙ، ػٌؼة ب٩ ػوحا٪، ًلي :  راوی

اُر ب٩ُِ ُر أَِخ  َّ٤ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا یَِحٌَي ب٩ُِ آَز٦َ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟباَرٔ   ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ا ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ بََر٧َا ٣َُح٤َّ  َٙ ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح  ٕٙ َزیِ



 

 

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ ٧ََضانٔي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ًَلٓٔيٕ   ٩ًَِ َة ب٩ِٔ ُػوَحاَ٪  ٌَ َؼ ٌِ ٔة َػ ٌَ ِٟحٔ ٤ِٟٔیثََرةٔ َوا يِّ َوا سِّ َ٘ ِٟ صَٔب َوا
ةٔ اٟذَّ َ٘ ٩ًَِ َح٠ِ  ٥َ

َوأب  ِب٠َُط أَِطَبُط بٔاٟؼَّ َٗ َّٟٔذی  ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ا٢َ أَبُو  َٗ 

 نب وصاحؿ، یلع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل

 

صة
 دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، ییحی نب آدؾ، امعر نب رزقی، اوب ااحسؼ ، صع

ےنیپ ہیلع فآہل فملس ےن وسےن اک الھچ افر ریمشی ڑپکا ےننہپ ےس عنم رفامای افر عنم رفامای الؽ رگن یک زنی رپ ڑچےنھ افر ہعج )انیم رشاب( 

 ےس۔ رضحت اامؾ اسنیئ ےن رفامای یلہپ رفاتی کیھٹ ےہ۔

  :  رافی

 

صة
 نب وصاحؿ، یلعدمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، ییحی نب آدؾ، امعر نب رزقی، اوباقحس، صع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وسےن یک اوگنیھٹ ےس قلعتم

     1470    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ی٥، ًبیساهَّلل ب٩ ٣وسي، ارسائی١، اس٤اًی١ ب٩ س٤یٍ، ٣اٟک ب٩ ٤ًیر، ػٌؼة ب٩ ػوحا٪اسحٙ ب٩ ابزاہ :  راوی

٩ًَِ إِٔس  ائٔی١ُ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا إرِٔسَ َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ًُبَِیُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٣ُوَسي  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا إِٔسَح  ٍٕ ٌٔی١َ ب٩ِٔ ُس٤َِی ٤َ

 ٩ًَِ  ٕ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ٤ًَُیِر ًَ َّي اهَّللُ  ٨ًَِطُ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا ٧ََضاَ   َّ٤ًَ لٓٔيٕ ا٧َِض٨َا  ٌَ ٔ ٟ  ُ٠ُِٗ ا٢َ  َٗ َة ب٩ِٔ ُػوَحاَ٪  ٌَ َؼ ٌِ ٩ًَِ َػ ا٢َ ٧ََضانٔي  َٗ  ٥َ

َِٟح٤َِزائٔ  ٤ِٟٔیثََرةٔ ا يِّ َوا سِّ َ٘ ِٟ ٔ َوا یز ََِٟحٔ َصٔب َوُِٟبٔص ا ةٔ اٟذَّ َ٘ َِٟح٨َِت٥ٔ َوَح٠ِ بَّأئ َوا  اٟسُّ

 نب وصاحؿ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن یلع 

 

صة
ااحسؼ نب اربامیہ، دیبع اہلل نب ومیس، ارسالیئ، اامسلیع نب عیمس، امکل نب ریمع، صع

ےس رعض ای مت مہ وک عنم رکف اس زیچ ےس ہک سج زیچ ےس یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم ای ےہ۔ اوہنں ےن رفامای ھجم وک عنم ای 

ہیلع فآہل فملس ےن  اےبن افر الھک ےک ربنت ےس وسےن ےک ےلھچ افر رمشی ےک ڑپکے ےننہپ ےس افر رسخ رگن یک زنی آپ یلص اہلل 

 ےس۔

 نب وصاحؿ :  رافی

 

صة
 اقحس نب اربامیہ، دیبعاہلل نب ومیس، ارسالیئ، اامسلیع نب عیمس، امکل نب ریمع، صع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وسےن یک اوگنیھٹ ےس قلعتم

     1471    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 تزج٤ہ ساب٘ہ حسیث ٛے ٣لابٙ ےہ :  راوی

ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ زُ  َِٟح٨َفٔيُّ أَِخبََر٧َا   ا
ٍٕ ٌٔی١ُ صَُو اب٩ُِ ُس٤َِی ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ اؤَیَة  ٌَ ث٨ََا ٣َزَِواُ٪ صَُو اب٩ُِ ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ َحِی٥ْ 

٨ُِط َرُسو٢ُ  ًَ ا ٧ََضاَ   َّ٤ًَ ا٢َ ا٧َِض٨َا  َ٘ َٓ ًَلٓٔيٕ  ٔلَي  ُة ب٩ُِ ُػوَحاَ٪ إ ٌَ َؼ ٌِ ا٢َ َجاَئ َػ َٗ  ٕ َّ ٩ًَِ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ ٤ًَُیِر ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اهَّللٔ َػل ي اهَّللُ 

 َ ةٔ َو٧ ٌَ ِٟحٔ ٔ َوا َِٟح٨َِت٥ٔ َوا٨َّٟ٘ٔیر بَّأئ َوا ٩ًَِ اٟسُّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ ٧ََضا٧َا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َصٔب َوُِٟبٔص َٗ ةٔ اٟذَّ َ٘ ٩ًَِ َح٠ِ َضا٧َا 

َِٟح٤َِزائٔ  ٤ِٟٔیثََرةٔ ا يِّ َوا سِّ َ٘ ِٟ ٔ َوُِٟبٔص ا یز ََِٟحٔ  ا

ہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ نکیل ہی ااضہف ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ وجھکر ےک ربنت ںیم ذیبن رت

 ڈاےنل ےس افر  و افر وہیگں یک رشاب ےس۔

 رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وسےن یک اوگنیھٹ ےس قلعتم

     1472    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ سابٙ ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

َِٟواحٔسٔ  ًَِبُس ا ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  تَِیَبُة ب٩ُِ َس َٗ ُة ب٩ُِ  أَِخبََر٧َا  ٌَ َؼ ٌِ ا٢َ َػ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ ٤ًَُیِر  ٍٕ ٌٔی١َ ب٩ِٔ ُس٤َِی ٩ًَِ إِٔس٤َ

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٨ًَُِط َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا ٧ََضاَ   َّ٤ًَ ٨٣ٔٔیَن ا٧َِض٨َا  ِْ ٤ُ ِٟ لٓٔيٕ یَا أ٣َٔیَر ا ٌَ ٔ َّي اهَّللُ ُػوَحاَ٪ ٟ ا٢َ ٧ََضا٧َا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ   

 ٔ ٤ِٟٔیثََرة ٩ًَِ ا ٔ َو یز ََِٟحٔ َصٔب َوُِٟبٔص ا ٙٔ اٟذَّ ٩ًَِ ح٠َٔ ٔة َو ٌَ ِٟحٔ َِٟح٨َِت٥ٔ َوا بَّأئ َوا ٩ًَِ اٟسُّ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَِبس  ًَ ا٢َ أَبُو  َٗ َِٟح٤َِزأئ  ا

ائٔی َوأب ٩ِ٣ٔ َحٔسیٔث إرِٔسَ َِٟواحٔٔس أَِولَي بٔاٟؼَّ ًَِبٔس ا  ١َ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحٔسیُث ٣َزَِواَ٪ َو

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وسےن یک اوگنیھٹ ےس قلعتم

     1473    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

ابوزاؤز، ابوًلي ح٨في و ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًز، ابوًلي، ًث٤ا٪، زاؤز ب٩ ٗیص، ابزاہی٥ ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ح٨ین، وہ اپ٨ے واٟس  :  راوی

 سے، اب٩ ًباض، ًلي

ا٢َ  َٗ َِٟح٨َفٔيُّ َوًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ ٤ًََُز  ًَلٓٔيٕ ا ث٨ََا أَبُو 
ا٢َ َحسَّ َٗ ِیٕص أَِخبََر٧َا أَبُو َزاُوَز  َٗ َٗا٢ ًُِث٤َاُ٪ أ٧ََِبأ٧ََا َزاُوزُ ب٩ُِ  ث٨ََا َو ًَلٓٔيٕ َحسَّ أَبُو 

 َّ ي َػل ا٢َ ٧ََضانٔي حٔيِّ َٗ ًَلٓٔيٕ   ٩ًَِ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ح٨َُیِٕن  ًَ ٩ًَِ ثَََلٕث  َا ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ي اهَّللُ 

ُٗو٢ُ ٧َهَ  أُ َساأَ ٣َٔة َو َا أَِِقَ
َٔسَّ ٤ُِٟ ِؼرَفٔ ا ٌَ ٤ُِٟ ٩ًَِ ا يِّ َو سِّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ُِٟبٔص ا َصٔب َو ٥ٔ اٟذَّ ٩ًَِ َتَدتُّ طُ ي ا٨َّٟاَض ٧ََضانٔي  ٌَ ا َتاَب ٌّ ٔ ٔجّسا َو َا َراٛ

اُ  ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪  حَّ َـّ  اٟ

نب دبعاہلل نب نینح، فہ اےنپ فادل ےس، انب ابعس، یلع ےس  اوبداؤد، اوبیلع یفنح ف امثعؿ نب رمع، اوبیلع، امثعؿ، داؤد نب سیق، اربامیہ

رفاتی ےہ ہک ھجم وک ریمے دفتس روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن نیت ابوتں ےس عنم رفامای۔ )ارگہچ( ںیم ہی ںیہن اتہک ہک 

ےن ھجم وک وسےن یک اوگنیھٹ ےننہپ ےس عنم رفامای ( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 7گووگں وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای۔ )

( مسک ےک رگن ےس عنم رفامای  و ہک کمچ دار رسخ وہ افر روکع ای دجسہ ںیم رقآؿ رکمی یلص 3( افر ریمشی ڑپکے ےس عنم رفامای )5)

 اہلل ہیلع فآہل فملس ڑپےنھ ےس۔

ؤد نب سیق، اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح، فہ اےنپ فادل ےس، انب ابعس، اوبداؤد، اوبیلع یفنح ف امثعؿ نب رمع، اوبیلع، امثعؿ، دا :  رافی

 یلع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وسےن یک اوگنیھٹ ےس قلعتم

     1474    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ زاؤز ٨٣ٜسری، اب٩ ابوٓسیک، ؿحا ، ابزاہی٥ ب٩ ح٨ین، وہ اپ٨ے واٟس سے، ًبساهَّلل ب٩ ًباض، ًلي :  راوی

٩ًَِ إٔبَِزا أ   حَّ َـّ ٩ًَِ اٟ َُٓسیِٕک  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ َٜٔسرٔیُّ  ٨ِ٤ُِٟ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ َزاُوَز ا ًَِبسٔ أَِخبََر٧َا ا  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  صٔی٥َ ب٩ِٔ ح٨َُیِٕن 

 ًَ  ٥ِ ُٛ ُٗو٢ُ ٧ََضا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو َا أَ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ ٧ََضانٔي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ًَلٓٔيٕ   ٩ًَِ ًَبَّإض  ٩ًَِ ُِٟبٔص اهَّللٔ ب٩ِٔ  َصٔب َو ٥ٔ اٟذَّ ٩ِ َتَدتُّ

 ٌَ ٤ُ ِٟ ٦ٔ َوا َٔسَّ ٤ُِٟ ٩ًَِ ُِٟبٔص ا يِّ َو سِّ َ٘ ِٟ اا ٌّ ٔ ائَةٔ َراٛ ِٟرٔقَ ٩ًَِ ا  ِؼرَفٔ َو

نسح نب داؤد دکنمری، انب اوبدفکی، احضک، اربامیہ نب نینح، فہ اےنپ فادل ےس، دبعاہلل نب ابعس، یلع ےس رفاتی ےہ ہک ھجم وک 

الؽ رگن ےک افر مسک عنم رفامای روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسےن یک اوگنیھٹ ےننہپ ےس افر ریمشی ڑپکے ےک ےننہپ ےس افر 



 

 

 ےک رگن ےک ڑپکے ےننہپ ےس افر روکع ںیم رقآؿ رکمی ڑپےنھ ےس۔

 نسح نب داؤد دکنمری، انب اوبدفکی، احضک، اربامیہ نب نینح، فہ اےنپ فادل ےس، دبعاہلل نب ابعس، یلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وسےن یک اوگنیھٹ ےس قلعتم

     1475    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ًبساٟزحی٥ بزيي، ابواسوز، ٧آٍ ب٩ یزیس، یو٧ص، اب٩ طہاب، ابزاہی٥، ًلي :  راوی

ٍُ ب٩ُِ یَ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٔ ث٨ََا ٧َآ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبُو اِْلَِسَوزٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ ِٟبَرِئيُّ  ًَِبسٔ اٟزَّحٔی٥ٔ ا ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ یُو٧َُص  زٔیَس 

و٢ُ ٧ََضانٔي َرُسو٢ُ  ُ٘ ا َش ٠ًَٔیًّ  ٍَ َُّط َس٤ٔ ثَُط أ٧َ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَ٪َّ أَبَاُظ َحسَّ ٍْ ٔطَضإب  ٔ ائَةٔ َوأ٧ََا َراٛ ِٟرٔقَ ٩ًَِ ا  ٥َ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  اهَّللٔ َػل

ِؼرَفٔ  ٌَ ٤ُِٟ َصٔب َوا
٩ًَِ ُِٟبٔص اٟذَّ  َو

دمحم نب دبعاہلل نب دبعارلمیح ربیق، اوباوسد، انعف نب زیدی، ویسن، انب اہشب، اربامیہ، یلع ےس رفاتی ےہ ہک ھجم وک عنم رفامای روسؽ 

  فآہل فملس ےن روکع ںیم رقآؿ رکمی ڑپےنھ ےس افر وسان افر مسک اک رگن ےننہپ ےس۔رکمی یلص اہلل ہیلع

 دمحم نب دبعاہلل نب دبعارلمیح ربیق، اوباوسد، انعف نب زیدی، ویسن، انب اہشب، اربامیہ، یلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وسےن یک اوگنیھٹ ےس قلعتم

     1476    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ سابٙ ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

ا٢َ حَ  َٗ َِٟحارٔٔث  ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ َة  ًَ زَ َٗ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ح٨َُیِٕن أَِخبََر٧َا ا ًَ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ  ٤ًَِزٕو  ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ سَّ

 ُٛ ُٗو٢ُ ٧ََضا ٥َ َو َا أَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  و٢ُ ٧ََضانٔي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ُ٘ ا َش ٠ًَٔیًّ   ُ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ يِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  سِّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا َصٔب َو ٩ًَِ َخاَت٥ٔ اٟذَّ  ٥ِ

ٍْ َو  ٔ أَ َوأ٧ََا َراٛ ِؼرَفٔ َوأَِ٪  َا أَِِقَ ٌَ ٤ُ ِٟ  ا

 نسح نب زقہع ، اخدل نب احرث ، دمحم نب رمعف، اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح ، یلع ےس رفاتی ےہ ہک ھجم وک عنم رفامای روسؽ رکمی یلص اہلل

 ۔ہیلع فآہل فملس ےن روکع ںیم رقآؿ رکمی ڑپےنھ ےس افر وسان افر مسک اک رگن ےننہپ ےس



 

 

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وسےن یک اوگنیھٹ ےس قلعتم

     1477    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ٔہو٦ سابٙ ٛے ٣لابٙ ےہ تزج٤ہ کي َضورت ٧ہیں۔ :  اویر

أس٥ٔ ب٩ِٔ ُس٤َیِ  َ٘ ِٟ ٔس ب٩ِٔ ًٔیَسي َوصَُو اب٩ُِ ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َّارٔ ب٩ِٔ بََٔل٢ٕ  ث٨ََا َزیُِس ب٩ُِ أَِخبََرنٔي َصاُروُ٪ ب٩ُِ ٣َُح٤َّسٔ ب٩ِٔ بَک ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ

 ًَ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ ٣َِولَي   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ َوإٗٔس  َصٔب َو ٥ٔ اٟذَّ ٩ًَِ َتَدتُّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ ٧ََضانٔي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ًَلٓٔيٕ   ٩ًَِ لٓٔيٕ 

 َٔ و ُٛ ائَةٔ فٔي اٟزُّ ِٟرٔقَ ٩ًَِ ا يِّ َو سِّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ُِٟبٔص ا ِؼرَفٔ َو ٌَ ٤ُ ِٟ  ا

 وہفمؾ اسقب ےک اطمقب ےہ رتہمج یک رضفرت ںیہن۔

  اطمقب ےہ رتہمج یک رضفرت ںیہن۔وہفمؾ اسقب ےک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وسےن یک اوگنیھٹ ےس قلعتم

     1478    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ٔہو٦ تزج٤ہ سابٙ ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  یراو

ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟححَّأد  ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٩ًَِ أَِخبََرنٔي أَبُو بََِکٔ ب٩ُِ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِیسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز 

ًَبَّإض أَ٪َّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ح٨َُیِٕن ٣َِولَي اب٩ِٔ  ِؼرَفٔ َو ٌَ ٤ُِٟ يِّ َوا سِّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ُِٟبٔص ا  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ ٧ََضانٔي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا  ٠ًَٔیًّ

صَٔب  ٥ٔ بٔاٟذَّ َدتُّ  اٟتَّ

 وہفمؾ رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔

 وہفمؾ رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وسےن یک اوگنیھٹ ےس قلعتم



 

 

     1479    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ سابٙ ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

ا٢َ  َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ٩ًَِ اب٩ِٔ ح٨َُیِٕن ٣َِولَي أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ًُبَِیُس اهَّللٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ١ٔ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا برِٔشْ َوصَُو اب٩ُِ ا َحسَّ

 ٩ًَِ  ٍٕ ٩ًَِ أَِربَ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ ٧ََضانٔي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ٨ًَُِط  ًَلٓٔيٕ َرضَٔي اهَّللُ   ٩ًَِ َدتُّ ًَلٓٔيٕ  ٩ًَِ ُِٟبٔص  اٟتَّ َصٔب َو ٥ٔ بٔاٟذَّ

 ٥ِ َٟ َّطُ  ُط أَیُّوُب إ ٔاَّ أ٧َ َ٘ َٓ ِؼرَفٔ َوَوا ٌَ ٤ُِٟ ٩ًَِ ُِٟبٔص ا ٍْ َو ٔ آٔ٪ َوأ٧ََا َراٛ ِٟرُقِ ائَٔة ا ٩ًَِ ِٔقَ يِّ َو سِّ َ٘ ِٟ ٤َِِٟولَيا  ُشَش٥ِّ ا

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وسےن یک اوگنیھٹ ےس قلعتم

     1480    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ سابٙ ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

ُِٟحَشیُِن ب٩ُِ ٣َ  ٌٔیْس أَِخبََر٧َا ا ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟب٠ِخٔيُّ  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ُِٔؽ ب٩ُِ  ث٨ََا َح ا٢َ َحسَّ َٗ رَفٕ ا٨َِّٟیَشابُورٔیُّ  ٌِ ٩ًَِ ٨ُِؼورٔ ب٩ِٔ َج  

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّي اهَّللُ  ا٢َ ٧ََضانٔي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ٠ًَٔیًّا  بَّأض أَ٪َّ  ٌَ ٩ًَِ ٣َِولّي ٠ِٟٔ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ يِّ أَیُّوَب  سِّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ِؼرَفٔ َو ٌَ ٤ُِٟ ٩ًَِ ُِٟبٔص ا  ٥َ

ٕ ٓٔیطٔ  ثٔیر َٛ ًَلَي یَِحٌَي ب٩ِٔ أَبٔي   ُٖ ٍْ ا ٔاِختََٔل ٔ أَ َوأ٧ََا َراٛ َصٔب َوأَِ٪ أَِِقَ
٥ٔ بٔاٟذَّ َدتُّ ٩ًَِ اٟتَّ  َو

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ییحی نب ایب ریثک ےک ابرے ںیم االتخػ

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 ییحی نب ایب ریثک ےک ابرے ںیم االتخػ

     1481    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣لابٙ ےہ تزج٤ہ سابٙ ٛے :  راوی

ْب َوصُ  ث٨ََا رَحِ ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟوارٔٔث  ِبٔس ا ًَ ٤َسٔ ب٩ُِ  ِبُس اٟؼَّ ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اهَّللٔ  ا٢َ أَِخبََرنٔي َصاُروُ٪ ب٩ُِ  َٗ ٩ًَِ َیِحٌَي  ازٕ  َو اب٩ُِ َطسَّ

ثَ  ا٢َ َحسَّ َٗ ا أَِخبََرُظ  ٌّ ٔ َسکٔيُّ أَ٪َّ ٧َآ َٔ ِٟ ٌٔیٕس ا ٤ًَِزُو ب٩ُِ َس ثَىٔي 
َّي اهَّللُ َحسَّ ا٢َ ٧ََضانٔي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ثَُط  ٠ًَٔیًّا َحسَّ ىٔي اب٩ُِ ح٨َُیِٕن أَ٪َّ 

 ٔ أَ َوأ٧ََا َراٛ يِّ َوأَِ٪ أَِِقَ سِّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ُِٟبٔص ا َصٔب َو ٩ًَِ َخاَت٥ٔ اٟذَّ ِؼرَفٔ َو ٌَ ٤ُ ِٟ ٩ًَِ ثَٔیأب ا سٕ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٌِ طُ ا٠َِّٟیُث ب٩ُِ َس َٔ َٟ  ٍْ َخا

  اسقب ےک اطمقب ےہ اس رفاتی ںیم ییحی نب ایب ریثک رپ االتخػ ذموکر ےہ۔رتہمج

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 ے ںیم االتخػییحی نب ایب ریثک ےک ابر

     1482    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ ساب٘ہ روای  ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

ٔف  ٌِ ٩ًَِ َب ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ح٨َُیِٕن  ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٌَ أَِخبََر٧َا  ِٟ ًَلٓٔيٕ أَ٪َّ  ٣ََوالٔي ا  ٩ًَِ بَّأض 

أَ َو  ٩ًَِ أَِ٪ َشرِقَ ٔة َو یَّ شِّ َ٘ ِٟ َیأب ا
ِؼرَفٔ َواٟثِّ ٌَ ٤ُِٟ ٩ًَِ ا ٥َ ٧ََهي  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٍْ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٔ  صَُو َراٛ

 رتہمج اسہقب رفاتی ےک اطمقب ےہ۔

 رتہمج اسہقب رفاتی ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 ییحی نب ایب ریثک ےک ابرے ںیم االتخػ

     1483    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ اور ٣ٔہو٦ سابٙ ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

ًَ أَِخ   ٩ًَِ ٩ًَِ یَِحٌَي  ٤ِزٕو اِْلَِوَزاعٔيُّ  ًَ ث٨ََا أَبُو 
ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟؤٟیُس  ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ ٧ََضانٔي َرُسو٢ُ اهَّللٔ بََر٧َا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َخأٟٕس  َٗ لٓٔيٕ 

َِٟحٔسیَث  َٚ ا ٥َ َوَسا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َػل

 رتہمج افر وہفمؾ اسقب ےک اطمقب ےہ۔



 

 

 رتہمج افر وہفمؾ اسقب ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 ییحی نب ایب ریثک ےک ابرے ںیم االتخػ

     1484    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حرضت ًبیسہ سے ٣زوی حسیث۔ تزج٤ہ ساب٘ہ احازیث ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

ًَبٔیَس   ٩ًَِ ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َث  ٌَ ٩ًَِ أَِط َسَة  ٌَ ازُ ب٩ُِ ٣َِش ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ا٢َ ٧ََضانٔي ا٨َّٟٔييُّ أَِخبََر٧َا ًُبَِیُس اهَّللٔ ب٩ُِ َس َٗ ًَلٓٔيٕ   ٩ًَِ َة 

َّي اهَّللُ  ٥َِٟ َیزِ َػل طُ صَٔظا٦ْ َو َٔ َٟ ا َخا ٌّ ٔ أَ َراٛ َصٔب َوأَِ٪ أَِِقَ
ٔ َوَخاَت٥ٔ اٟذَّ یز ََِٟحٔ يِّ َوا سِّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ طُ   ٌِ َٓ 

 رضحت دیبعہ ےس رمفی دحثی۔ رتہمج اسہقب ااحدثی ےک اطمقب ےہ۔

 رضحت دیبعہ ےس رمفی دحثی۔ رتہمج اسہقب ااحدثی ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 ییحی نب ایب ریثک ےک ابرے ںیم االتخػ

     1485    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زیس، ہظا٦، ٣ح٤س، ًبیسة، ًلياح٤س ب٩ س٠امی٪، ی :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ًَبٔیَسَة   ٩ًَِ ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا صَٔظا٦ْ  َٗ ث٨ََا یَزٔیُس  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ٔ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٩ًَِ ٣ََیاثٔز ا٢َ ٧ََهي  َٗ لٓٔيٕ 

صَٔب  يِّ َوَخاَت٥ٔ اٟذَّ سِّ َ٘ ِٟ  اِْلُِرُجَوأ٪ َوُِٟبٔص ا

ؿ، زیدی، اشہؾ، دمحم، دیبعة، یلع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ زونیں ےس افر ادمح نب امیلس

 ریمشی ڑپکے ےننہپ ےس افر وسےن یک اوگنیھٹ ےننہپ ےس۔

 ادمح نب امیلسؿ، زیدی، اشہؾ، دمحم، دیبعة، یلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 ییحی نب ایب ریثک ےک ابرے ںیم االتخػ

     1486    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 تزج٤ہ سابٙ جیشا ےہ۔ :  راوی

 َ ا٢َ أَِخبََر٧ َٗ ُٗتَِیَبُة  َصٔب أَِخبََر٧َا  ٔ اِْلُِرُجَوأ٪ َوَخَواتٔی٥ٔ اٟذَّ ٩ًَِ ٣ََیاثٔز ا٢َ ٧ََهي  َٗ ًَبٔیَسَة   ٩ًَِ ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَیُّوَب  اْز   ا َح٤َّ

 رتہمج اسقب اسیج ےہ۔

 رتہمج اسقب اسیج ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضحت اوبرہریہ یک دحثی رشفی ںیم رضحت اتقدہ رپ االتخػ

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 رضحت اوبرہریہ یک دحثی رشفی ںیم رضحت اتقدہ رپ االتخػ

     1487    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ی٥، ححاد، اب٩ ححاد، ٗتازة، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ًبیس، بظیر ب٩ ٧ہیک، ابوہزیزہاح٤س ب٩ حٔؽ، وہ اپ٨ے واٟس سے، ابزاہ :  راوی

َِٟححَّادٔ  َِٟححَّأد صَُو اب٩ُِ ا ٩ًَِ ا ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ِٕٔؽ  ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ  أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ

 ِ ٩ًَِ بَُظی صَ ًُبَِیٕس  ٥ٔ اٟذَّ ٩ًَِ َتَدتُّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ا٢َ ٧ََضانٔي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٔ ب٩ِٔ ٧َضٔیٕک   ٔب ر

ادمح نب صفح، فہ اےنپ فادل ےس، اربامیہ، اجحج، انب اجحج، اتقدة، دبعاکلمل نب دیبع، ریشب نب کیہن، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ھجم 

 ؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسےن یک اوگنیھٹ ےننہپ ےس عنم رفامای۔وک روس

 ادمح نب صفح، فہ اےنپ فادل ےس، اربامیہ، اجحج، انب اجحج، اتقدة، دبعاکلمل نب دیبع، ریشب نب کیہن، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 رضحت اوبرہریہ یک دحثی رشفی ںیم رضحت اتقدہ رپ االتخػ

     1488    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یوسٕ ب٩ ح٤از ٣ٌىي بصی، ًبساٟوارث، ابوتیاح، حٔؽ ٟیثي، ًلي ٤ًزا٪ :  راوی

 َ ث٨ََا أَِخبََر٧ ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔي اٟتَّیَّاحٔ  َِٟوارٔٔث  ًَِبُس ا ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟبِصٔیُّ  ىٔيُّ ا ٌِ ٤َِٟ ازٕ ا ُٕ ب٩ُِ َح٤َّ ا٢َ أَِطَضُس ا یُوُس َٗ ِیثٔيُّ 
ِْٔؽ ا٠َّٟ َح

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ث٨ََا  َُّط َحسَّ ٔب  ًَلَي ٤ًَِٔزاَ٪ أ٧َ ِ ٩ًَِ اٟرشُّ َصٔب َو
٥ٔ بٔاٟذَّ َدتُّ ٩ًَِ اٟتَّ ٔ َو یز ََِٟحٔ ٩ًَِ ُِٟبٔص ا



 

 

َِٟح٨َات٥ٔٔ   فٔي ا

ویفس نب  ،ند ینعم رصبی، دبعاگوارث، اوبایتح، صفح ا ،ی، یلع رمعاؿ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

یھٹ ےننہپ ےس افر زبس ای رسخ ربونتں ںیم اپین ےنیپ ےس  و ہک الھک ےک ےنب اممتعن رفامیئ ریمشی ڑپکے ےننہپ ےس افر وسےن یک اوگن

 وہےئ وہں ویکہکن اس دفر ںیم فہ رشاب ےک ربنت ےھت۔

 ویفس نب  ،ند ینعم رصبی، دبعاگوارث، اوبایتح، صفح ا ،ی، یلع رمعاؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 رضحت اوبرہریہ یک دحثی رشفی ںیم رضحت اتقدہ رپ االتخػ

     1489    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوسٌیس خسری اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ رسح، اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، بَک ب٩ سوازة، ابو٧حیب، :  راوی

 ٩ًَِ َِٟحارٔٔث  ٤ًَِزُو ب٩ُِ ا ا٢َ أَِخبََرنٔي  َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ َوصِٕب  َٗ حٔ  ِ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ اُٟسَّ  بََِکٔ ب٩ِٔ َسَواَزَة أَ٪َّ أَبَا ا٨َّٟحٔیٔب أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ 

َٗسٔ  ثَطُ أَ٪َّ َرُجَّل  ُِٟدِسرٔیَّ َحسَّ ٌٔیٕس ا ثَُط أَ٪َّ أَبَا َس ٠َِیطٔ َخاَت٥ْ ٩ِ٣ٔ َحسَّ ًَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو ًَ َّي اهَّللُ  ٔلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٦َ ٩ِ٣ٔ ٧َِحَزاَ٪ إ

ََّک ٔجئَِتىٔي َوفٔي یَسَٔ  َج٤َِزْة ٣ٔ  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٥َ َو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٨ًَُِط َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َق  َٓأرَِعَ  ٩ِ ٧َارٕ َذَصٕب 

 فبہ، رمعف نب احرث، رکب نب وسادة، اوب،بیج، اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک  کل رجناؿ اک اکی ادمح نب رمعف نب رسح، انب

ابدنشہ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا فہ وسےن یک اوگنیھٹ ےنہپ وہےئ اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس یک 

 س آگ اک اکی ہلعش ےل رک آےئ وہ؟اجبن وتہج ںیہن رفامیئ افر رفامای مت ریمے اپ

 ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، رمعف نب احرث، رکب نب وسادة، اوب،بیج، اوبدیعس دخری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 اوبرہریہ یک دحثی رشفی ںیم رضحت اتقدہ رپ االتخػ رضحت

     1490    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ س٠امی٪، ًبیساهَّلل، ارسائی١، ٨٣ؼور، سا٥ٟ، رج١، بزاء ب٩ ًازب :  راوی

ث٨ََا ًُبَِیُس اهَّللٔ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ِٟبََرأئ  أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٩ًَِ ا ثَطُ  ٩ًَِ َرُج١ٕ َحسَّ ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ائٔی١ُ  ث٨ََا إرِٔسَ ا٢َ َحسَّ َٗ



 

 

٠َِیطٔ َخاَت٥ْ ٩ِ٣ٔ َذَصٕب  ًَ ٥َ َو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ًَازٕٔب أَ٪َّ َرُجَّل لَاَ٪ َجأّٟشا ٨ًَِٔس ا٨َّٟٔييِّ َػل َّي ب٩ِٔ  اهَّللُ َوفٔي یَٔس َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل

ا٢َ ا َ٘ َٓ طُ  ٌَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إِٔػَب َّي اهَّللُ  َب بَٔضا ا٨َّٟٔييُّ َػل َٓرَضَ ْة أَِو َجزٔیَسْة  ٥َ ٣ِٔدَصَ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ا٢َ أ ََا ًَ َٗ ٟزَُّج١ُ ٣َا لٔي یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ 

مَي بٔطٔ ََفَ  أََخَذُظ اٟزَُّج١ُ ََفَ َٓ ٌَٔک  ٔذی فٔي إِٔػَب
َّٟ ُح صََذا ا َِٟداَت٥ُ َترِطَ ١َ ا ٌَ َٓ ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ َٔک  َس ذَٟ ٌِ ٥َ َب ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  آُظ ا٨َّٟٔييُّ َػل

ٌٔیَن بَٔث٨٤َٔطٔ َوصََذا َحٔسیْث  َتِشَت َٓ ُط  ٌَ ٤ََّا أ٣ََزِتَُک أَِ٪ َتبٔی ا٢َ ٣َا بَٔضَذا أ٣ََزِتَُک إ٧ٔ َٗ ا٢َ َر٣َِیُ  بٔطٔ   ٨ِ٣ََُکْ َٗ

ارسالیئ، وصنمر، اسمل، رلج، رباء نب اعزب ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم اکی دؿ دختم وبنی یلص ادمح نب امیلسؿ، دیبع اہلل، 

اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا فہ صخش وسےن یک اوگنیھٹ ےنہپ وہےئ اھت افر اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک )ابمرک( 

ہل فملس ےن اس ےس امرا اس یک ایلگن رپ۔ اس صخش ےن اہک ںیم ےن ای ای ای اہھت ںیم اکی ڑھچی ای اکی اشخ یھت آپ یلص اہلل ہیلع فآ

ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اس وک اکنؽ دف اینپ ایلگن ےس۔ ہی ابت نس رک اس آدیم 

ملس ےن اس آدیم وک داھکی وت درایتف ای ہک اوگنیھٹ ای وہیگ۔ اس ےن اہک ںیم اوگنیھٹ وک اکنال افر کنیھپ دای رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ف

ےن کنیھپ دی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم ےن ہی ںیہن اہک اھت ہکلب ریما بلطم ہی اھت ہک اس وک رففتخ رک دف افر اس یک 

 دحثی رکنم ےہ۔ تمیق وک اےنپ اکؾ ںیم رخچ رکف۔ رضحت اامؾ اسنیئ ےن رفامای ہی

 ادمح نب امیلسؿ، دیبعاہلل، ارسالیئ، وصنمر، اسمل، رلج، رباء نب اعزب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 ت اتقدہ رپ االتخػرضحت اوبرہریہ یک دحثی رشفی ںیم رضح

     1491    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ٨٣ؼور، ًٔا٪، وہب، ن٤ٌا٪ ب٩ راطس، زہزی، ًلاء ب٩ یزیس، ابوث٠ٌبة خظىي :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا ُوَصِیْب  ا٢َ َحسَّ َٗ اُ٪  َّٔ ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ًََلأئ ب٩ِٔ َیزٔیَس أَِخبََر٧َا   ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َأ٪ ب٩ِٔ َرأطٕس  ٌِ ا٨ُّٟ

ٔ َخاَت٤ّا ٩ِ٣ٔ َذَصٕب  ٥َ أَبَِصَ فٔي یَٔسظ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ُِٟدَظىٔيِّ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٠ََبَة ا ٌِ ا ٩ًَِ أَبٔي َث َّ٤٠َ َٓ ُط  ٌَ یٕب ٣َ ـٔ َ٘ ًُُط بٔ ١َ َشرِقَ ٌَ َح َٓ  

١َ ا٨َّٟئ  َٔ طُ یُو٧ُُص َُ َٔ َٟ ٨َ٣ِاَ  َخا ٨َاَ  َوأََِغَ ٌِ ِس أَِوَج َٗ  
ا٢َ ٣َا أَُرا٧َا إ ٔاَّ َٗ اُظ  َ٘ ِٟ ٥َ أَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ يُّ َػل ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   َرَواُظ 

 أَبٔي إِٔزرٔیَص ٣ُزَِسَّل 

 ینشخ

 

ت ة
عل

 

 ےک اہھت ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رمعف نب وصنمر، افعؿ، فبہ، امعنؿ نب رادش، زرہی، اطعء نب زیدی، اوبی

ےن اکی اوگنیھٹ وسےن یک دیھکی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس وک اکی ڑھچی ےس امرےن ےگل سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 



 

 

ای مہ ےن مت وک فیلکت دی افر فملس اغلف وہےئ وت رضحت اوب ہبلع ےن اس وک اکنؽ رک کنیھپ دای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفام

 اہمترا اصقنؿ ای۔

 ینشخ :  رافی

 

ت ة
عل

 

 رمعف نب وصنمر، افعؿ، فبہ، امعنؿ نب رادش، زرہی، اطعء نب زیدی، اوبی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رہکزتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابم :   ابب

 رضحت اوبرہریہ یک دحثی رشفی ںیم رضحت اتقدہ رپ االتخػ

     1492    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ سابٙ ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

ا٢َ أَِخبََرنٔي یُو٧ُُص  َٗ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ حٔ  ِ ٤ِزٔو ب٩ِٔ اُٟسَّ ًَ ا٢َ أَِخبََرنٔي أَبُو إِٔزرٔیَص  أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب 

َٟبَٔص َخات٤ّٔا ٩ِ٣ٔ ذََصٕب ٧َِحوَ   ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٩ِ أَِزَرَ  ا٨َّٟٔييَّ َػل َِٟدِو َانٔيُّ أَ٪َّ َرُجَّل ٤٣َّٔ ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َوَحٔسیُث ا ا٢َ أَبُو  َٗ ُظ 

َوأب ٩ِ٣ٔ  ٤َا٪ٔ  یُو٧َُص أَِولَي بٔاٟؼَّ ٌِ  َحٔسیٔث ا٨ُّٟ

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 االتخػ رضحت اوبرہریہ یک دحثی رشفی ںیم رضحت اتقدہ رپ

     1493    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ٔہو٦ سابٙ ٛے ٣لابٙ ےہ تزج٤ہ کي َضورت ٧ہیں ےہ۔ :  راوی

ا٢َ َحسَّ  َٗ ائَّة  ٠٤َِٟٔٔک ِٔقَ ًَِبسٔ ا ٣َِظقٔيُّ أَبُو  ٔشيُّ اٟسِّ ِٟرُقَ ٕس ا ث٨ََا َیِحٌَي ث٨ََ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَائٕٔذ  ا اب٩ُِ 

َّي اهَّللُ َِٟدِو َانٔيِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔي إِٔزرٔیَص ا ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔيِّ  ًَلَي َرُج١ٕ َخاَت٤ّا ب٩ُِ َح٤ِزََة  ٥َ َرأَی  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

 ٩ِ٣ٔ َذَصٕب ٧َِحَوظُ 

 ےہ رتہمج یک رضفرت ںیہن ےہ۔وہفمؾ اسقب ےک اطمقب 

 وہفمؾ اسقب ےک اطمقب ےہ رتہمج یک رضفرت ںیہن ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 رپ االتخػ رضحت اوبرہریہ یک دحثی رشفی ںیم رضحت اتقدہ

     1494    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ٔہو٦ سابٙ ٛے ٣لابٙ ےہ تزج٤ہ کي َضورت ٧ہیں ےہ۔ :  راوی

 ٌِ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َزٔیُّ  ٌُ ِٟ ٔ ا زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٩ًَِ أَبٔي إِٔزرٔیَص أَ٪َّ  سٕ أَِخبََرنٔي أَبُو بََِکٔ ب٩ُِ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ 

ُط  ٌَ یٕب لَاَ٪ ٣َ ـٔ َ٘ ُط بٔ ٌَ َب إِٔػَب َٓرَضَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َرأَی فٔي یَٔس َرُج١ٕ َخاَت٥َ َذَصٕب  َّي اهَّللُ  َّي َرمَي بٔطٔ ا٨َّٟٔييَّ َػل  َحً

 وہفمؾ اسقب ےک اطمقب ےہ رتہمج یک رضفرت ںیہن ےہ۔

  اطمقب ےہ رتہمج یک رضفرت ںیہن ےہ۔وہفمؾ اسقب ےک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 رضحت اوبرہریہ یک دحثی رشفی ںیم رضحت اتقدہ رپ االتخػ

     1495    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبَک اح٤س ب٩ ًلي ٣زوزی، ورلاني، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، اب٩ طہاب :  راوی

ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟوِرلَانٔيُّ  ث٨ََا ا
ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َِٟزَِوزٔیُّ  ًَلٓٔيٕ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ أَِخبََرنٔي أَبُو بََِکٕ أَِح٤َُس ب٩ُِ  ٕس  ٌِ َرُسو٢َ ب٩ُِ َس

َوأب َواهَّللُ ٤ََِٟزأسی١ُ أَِطَبُط بٔاٟؼَّ ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َوا ا٢َ أَبُو  َٗ ٥َ ٣ُزَِس١ْ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٥ُ٠ًَِ اهَّللٔ َػل الَي أَ ٌَ   ُسِبَحا٧َطُ َوَت

 ےہ رضحت اامؾ اسنیئ ےن رفامای اوبرکب ادمح نب یلع رمفزی، فراکین، اربامیہ نب دعس، انب اہشب ےن اس دحثی وک رمالس رفاتی ای

 رملس کیھٹ ےہ۔

 اوبرکب ادمح نب یلع رمفزی، فراکین، اربامیہ نب دعس، انب اہشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اوگنیھٹ ںیم ہادنی یک دقمار اک ایبؿ

 ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک زتنی )آراشئ( :   ابب

 اوگنیھٹ ںیم ہادنی یک دقمار اک ایبؿ



 

 

     1496    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ س٠امی٪، زیس ب٩ حباب، ًبساهَّلل ب٩ ٣ش٥٠، ابوكبیة، ًبساهَّلل ب٩ بزیسہ :  راوی

ث٨ََا ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ا٢َ  أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ َٗ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ٣َزَِو أَبُو كَِیَبَة  ًَ ثَىٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ُِٟحَبأب  َزیُِس ب٩ُِ ا

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ٔلَي ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ َرُجَّل َجاَئ إ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ بَُزیَِسَة  ًَ ث٨ََا  ٠َِیطٔ َخاَت٥ْ ٣ٔ  َحسَّ ًَ ا٢َ ٣َا لٔي َو َ٘ َٓ ٩ِ َحٔسیٕس 

ا٢َ ٣َا لٔي أَٔجُس ٨ِ٣َٔک  َ٘ َٓ ٠َِیطٔ َخاَت٥ْ ٩ِ٣ٔ َطَبطٕ  ًَ َحُط ث٥َُّ َجائَُط َو َٓرَطَ ٠َِیَک ح٠َِٔیَة أَص١ِٔ ا٨َّٟارٔ  ًَ ا٢َ  أََری  َٗ َحُط  َٓرَطَ رٔیَح اِْلَِػ٨َا٦ٔ 

 ٕٚ ا٢َ ٩ِ٣ٔ َورٔ َٗ ا ّا  َیا َرُسو٢َ اهَّللٔ ٩ِ٣ٔ أَیِّ َطِیٕئ أَتَّدُٔذُظ  َ٘ طُ ٣ِٔث  َو َا تُت٤َّٔ

، دبعاہلل نب ربدیہ ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم دختم وبنی یلص اہلل ہیلع 

 

 تئة
ادمح نب امیلسؿ، زدی نب ةحب، دبعاہلل نب  ملس، اوبطت

وہں ہک مت الہ منہج اک  فآہل فملس ںیم احرض وہا افر فہ گوےہ یک اوگنیھٹ ےنہپ وہےئ اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم داتھکی

زویر نہپ رےہ وہ )ہی نس رک( اس ےن فہ اوگنیھٹ ا ار رک کنیھپ دی رھپ فہ صخش آای افر فہ لتیپ یک اوگنیھٹ ےنہپ وہےئ اھت آپ یلص اہلل 

ہ اوگنیھٹ ا ار ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم مت ےس وتبں یک دبوب وسحمس رک راہ وہں ویکہکن تب لتیپ ےک ایتر وہےت ںیہ اس صخش ےن ف

رک کنیھپ دی افر رعض ای ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رھپ ںیم اوگنیھٹ سک زیچ یک ایتر رکفں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےن رفامای ہادنی یک نکیل سج فتق فہ اکی اقثمؽ ےس مک وہ اجزئ ےہ۔

، دبعاہلل نب ربدیہادمح نب امیلسؿ، زدی نب ةحب، دبعاہلل نب  ملس،  :  رافی

 

 تئة
 اوبطت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اوگنیھٹ یک تیفیک

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

  یک تیفیکروسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اوگنیھٹ

     1497    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًباض ب٩ ًبساٌٟوی٥ ٨ًبری، ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًز، یو٧ص، زہزی، ا٧ص :  راوی

ث٨ََا یُ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ ٤ًََُز  ا٢َ َحسَّ َٗ ٨ِبَرٔیُّ  ٌَ ِٟ ٔوی٥ٔ ا ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا بَّاُض ب٩ُِ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ أَِخبََر٧َا ا ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  و٧ُُص 

ْس َرُسو٢ُ اهَّللٔ  ُط َحَبٔشيٌّ َونَُ٘ٔع ٓٔیطٔ ٣َُح٤َّ َٓؼُّ  ٕٚ َدَذ َخاَت٤ّا ٩ِ٣ٔ َورٔ
٥َ اتَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َػل

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی  ابعس نب دبعامیظعل ربنعی، امثعؿ نب رمع، ویسن، زرہی، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی



 

 

آہل ہادنی یک اوگنیھٹ انبیئ یھت اس اوگنیھٹ اک ہنیگن )العہق( شبح اک اھت افر اس اوگنیھٹ ںیم شقن اھت دمحم روسؽ اہلل۔ )یلص اہلل ہیلع ف

 (فملس

 ابعس نب دبعامیظعل ربنعی، امثعؿ نب رمع، ویسن، زرہی، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اوگنیھٹ یک تیفیک

     1498    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 وسي، ك٠حہ ب٩ یحٌي، یو٧ص ب٩ یزیس، اب٩ طہاب، ا٧ص ب٩ ٣اٟکابوبَک ب٩ ًلي، ًباز ب٩ ٣ :  راوی

ا٢َ أَِخ  َٗ ث٨ََا ك٠ََِحُة ب٩ُِ َیِحٌَي  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَبَّازُ ب٩ُِ ٣ُوَسي  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِخبََر٧َا أَبُو بََِکٔ ب٩ُِ  بََرنٔي یُو٧ُُص ب٩ُِ َیزٔیَس 

ا َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ُط َحَبٔشيٌّ ٔطَضإب  َٓؼُّ ٥ُ بٔطٔ فٔي َی٤ٔی٨ٔطٔ 
ٕة َیَتَدتَّ َـّ ٔ ٥َ َخاَت٥ُ ٓ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ   ٢َ لَاَ٪ َٟٔزُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل

طُ  َّٔ َٛ ا َیلٔي  ُط ٤٣َّٔ َٓؼَّ  ١ُ ٌَ  َیِح

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع اوبرکب نب یلع، ابعد نب ومیس، ہحلط نب ییحی، ویسن نب زیدی، انب اہشب، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک

اھت  فآہل فملس یک اوگنیھٹ ہادنی یک یھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس وک داںیئ اہھت ںیم انہپ رکےت ےھت افر اس اوگنیھٹ اک ہنیگن یشبح

 افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس اک ہنیگن یلیھتہ یک رطػ راھک رکےت ےھت۔

 نب ومیس، ہحلط نب ییحی، ویسن نب زیدی، انب اہشب، اسن نب امکلاوبرکب نب یلع، ابعد  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اوگنیھٹ یک تیفیک

     1499    حسیث                               س سو٦ج٠  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ خاٟس ب٩ خلي ح٤صي، وہ اپ٨ے واٟس سے، س٤٠ہ، اب٩ ًبسا٠٤ٟک ًوصي، حش٩، اب٩ ػاٟح ب٩ وي، ًاػ٥،  :  راوی

 ح٤یس كوی١، ا٧ص ب٩ ٣اٟک

ِٟٔح٤ِٔصيُّ َولَاَ٪ أَبُوُظ  ُس ب٩ُِ َخأٟٔس ب٩ِٔ َخلٓٔيٕ ا ث٨ََا َس٤َ٠َُة َوصَُو أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ أئ ح٤َِٔؽ  ـَ َٗ ًَلَي  َخأْٟس 

 ٩ًَِ ؤی١ٔ  ٩ًَِ ح٤َُِیٕس اٟلَّ ًَأػ٥ٕ   ٩ًَِ َِٟحَش٩ٔ َوصَُو اب٩ُِ َػأٟٔح ب٩ِٔ َوٓيٕ  ٩ًَِ ا ِوصٔيُّ  ٌَ ِٟ ٠٤َِٟٔٔک ا ًَِبسٔ ا ا٢َ لَاَ٪  اب٩ُِ  َٗ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک 



 

 

ُط ٨ِ٣ٔطُ َخاَت٥ُ َرُسو َٓؼُّ ٕة َولَاَ٪  َـّ ٔ ٓ ٥َ ٩ِ٣ٔ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   ٢ٔ اهَّللٔ َػل

دمحم نب اخدل نب یلخ یصمح، فہ اےنپ فادل ےس، ہملس، انب دبعاکلمل وعیص، نسح، انب اصحل نب یح، اعمص، دیمح وطلی، اسن نب امکل 

  ہادنی یک یھت افر اس اوگنیھٹ اک ہنیگن یھب ہادنی اک اھت۔ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اوگنیھٹ

دمحم نب اخدل نب یلخ یصمح، فہ اےنپ فادل ےس، ہملس، انب دبعاکلمل وعیص، نسح، انب اصحل نب یح، اعمص، دیمح وطلی، اسن  :  رافی

 نب امکل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اوگنیھٹ یک تیفیک

     1500    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ سابٙ ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

ا٢َ حَ  َٗ ًَلٓٔيٕ  َّي أَِخبََر٧َا أَبُو بََِکٔ ب٩ُِ  ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ُ  ح٤َُِیّسا  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َت٤ْٔز  ٌِ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ُة ب٩ُِ بِٔشَلا٦َ  ث٨ََا أ٣َُیَّ سَّ

ُط ٨ِ٣ٔطُ  َٓؼُّ  ٕٚ ٥َ لَاَ٪ َخاَت٤ُُط ٩ِ٣ٔ َورٔ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  اهَّللُ 

اتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اوگنیھٹ ہادنی یک اوبرکب نب یلع ، اہیم نب اطسبؾ ، رمتعم ، دیمح، اسن نب امکل ےس رف

 یھت افر اس اوگنیھٹ اک ہنیگن یھب ہادنی اک اھت۔

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ااحدتی ابمرہکزتنی )آراشئ( ےس قلعتم :   ابب

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اوگنیھٹ یک تیفیک

     1501    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ سابٙ ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

ثَ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ َزاُوَز  َٗا٢َ َحسَّ  ٪َ ا٢َ لَاَ٪ َخاَت٥ُ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ ح٤َُِیٕس  اؤیََة  ٌَ ٨َا ُزَصیِرُ ب٩ُِ ٣ُ

ُط ٨ِ٣ٔطُ  َٓؼُّ ٕة  َـّ ٔ ٓ ٥َ ٩ِ٣ٔ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   ا٨َّٟٔييِّ َػل

آہل فملس یک ادمح نب امیلسؿ ، ومیس نب داؤد ، زریہ نب اعمفہی ، دیمح، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع ف



 

 

 اوگنیھٹ ہادنی یک یھت افر اس اوگنیھٹ اک ہنیگن یھب ہادنی اک اھت۔

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

  ہیلع فآہل فملس یک اوگنیھٹ یک تیفیکروسؽ رکمی یلص اہلل

     1502    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤یس ب٩ ٣شٌسة، برش، اب٩ ٣ٔـ١، طٌبہ، ٗتازة، ا٧ص :  راوی

َبةُ  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ  ١ٔ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ٩ًَِ برِٔشٕ َوصَُو اب٩ُِ ا َسَة  ٌَ َّي  أَِخبََر٧َا ح٤َُِیُس ب٩ُِ ٣َِش ا٢َ أََراَز َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ

اتَّ  َٓ ُؤَ٪ َٛٔتابّا إ ٔاَّ ٣َِدُتو٣ّا  ُض٥ِ  َا َشرِقَ
َّ اُٟوا إ٧ٔ َ٘ َٓ ٔلَي اٟزُّو٦ٔ  ٥َ أَِ٪ یَُِٜتَب إ

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ٔلَي بََیأؿطٔ اهَّللُ  ِّي أ٧َُِوزُ إ أَن َٛ ٕة  َـّ ٔ َدَذ َخاَت٤ّا ٩ِ٣ٔ ٓ

ْس َرُسو٢ُ اهَّللٔ فٔي یَ  ٔ َونَُ٘ٔع ٓٔیطٔ ٣َُح٤َّ  ٔسظ

دیمح نب دعسمة، رشب، انب لضفم، ہبعش، اتقدة، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفؾ ےک ابداشہ وک ھچک 

ےن ہادنی یک اکی اوگنیھٹ ونبایئ  انھکل ہااہ گووگں ےن رعض ای مہ الہ رفؾ اس رحتری وک ںیہن ڑپےتھ ہک سج رپ رہم ہن وہ اس رپ آپ

 وگای ہک ںیم اس یک دیفسی دھکی راہ وہں اس ںیم رحتری اھت دمحم روسؽ اہلل۔

 دیمح نب دعسمة، رشب، انب لضفم، ہبعش، اتقدة، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہکزتنی :   ابب

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اوگنیھٹ یک تیفیک

     1503    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ًث٤ا٪ ابوجوزاء، ابوزاؤز، ِقة ب٩ خاٟس، ٗتازة، ا٧ص :  راوی

 ُ َ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ أَب
ا٢َ أَخَّ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ةُ ب٩ُِ َخأٟٕس  ث٨ََا ُِقَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبُو َزاُوَز  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحِوَزأئ  و ا

 َٓ َد  ِی١ٔ ث٥َُّ َخَ
ي ٣ََضي َطرِطُ ا٠َّٟ

َّ ةٔ َحً ٌَٔظأئ اِْلٔخَ ِٟ ٥َ َػََلَة ا
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َّيَرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٔلَي بََیأق  َؼل ِّي أ٧َُِوزُ إ ن

َ أ َٛ ب٨َٔا 

ةٕ  َـّ ٔ ٓ ٩ِ٣ٔ ٔ  َخاَت٤ٔطٔ فٔي یَٔسظ

ادمح نب امثعؿ اوب وزاء، اوبداؤد، رقة نب اخدل، اتقدة، اسن ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز 



 

 

 فملس ابرہ رشتفی الےئ افر امنز اشعء مہ گووگں ےک اسھت ادا رفامیئ اشعء ںیم آدیھ رات کت  اریخ رفام دی رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

 وگای ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اہھت ںیم ہادنی یک اوگنیھٹ یھت۔

 ادمح نب امثعؿ اوب وزاء، اوبداؤد، رقة نب اخدل، اتقدة، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اوگنیھٹ سک اہھت ںیم ےنہپ؟

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 اوگنیھٹ سک اہھت ںیم ےنہپ؟

     1504    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٤ز، ابزاہی٥ ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ح٨ین، وہ اپ٨ے واٟس سے، ربیٍ ب٩ س٠امی٪، اب٩ وہب، س٠امی٪، اب٩ بَل٢، َشیک، اب٩ ابو٧ :  راوی

 ًلي، ابوس٤٠ہ

یٕک صَُو ا ٩ًَِ ََشٔ َ٪ صَُو اب٩ُِ بََٔل٢ٕ  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ٍُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ِبٔس أَِخبََر٧َا اٟزَّبٔی ًَ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ   ٕ ب٩ُِ أَبٔي ٤َ٧ٔز

٥َ لَاَ٪  اهَّللٔ ب٩ِٔ ح٨َُیِٕن  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  یْک َوأَِخبََرنٔي أَبُو َس٤َ٠ََة أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ا٢َ ََشٔ َٗ ًَلٓٔيٕ   ٩ًَِ ی٠ََِبُص َخاَت٤َطُ فٔي  ٩ًَِ أَبٔیطٔ 

 َی٤ٔی٨ٔطٔ 

فادل ےس، یلع، اوبہملس ےس  رعیب نب امیلسؿ، انب فبہ، امیلسؿ، انب البؽ، رشکی، انب اوبرمن، اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح، فہ اےنپ

 رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس داںیئ اہھت ںیم اوگنیھٹ انہپ رکےت ےھت۔

رعیب نب امیلسؿ، انب فبہ، امیلسؿ، انب البؽ، رشکی، انب اوبرمن، اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح، فہ اےنپ فادل ےس، یلع،  :  رافی

 اوبہملس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 اوگنیھٹ سک اہھت ںیم ےنہپ؟

     1505    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوس٤٠ہ :  راوی

ٕ ا ٤َز ٌِ ُس ب٩ُِ ٣َ ًَ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي َرآ ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َحبَّاُ٪ ب٩ُِ صََٔل٢ٕ  ا٢َ َحسَّ َٗ انٔيُّ  ِبٔس َِٟبَِحَ



 

 

٥ُ بَٔی٤ٔی٨ٔطٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ لَاَ٪ یََتَدتَّ َّي اهَّللُ  رَفٕ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٌِ  اهَّللٔ ب٩ِٔ َج

ةحؿ نب الہؽ ،  ،ند نب ہملس ، انب ایب راعف، دبعاہلل نب رفعج ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم نب رمعم رحباین ، 

فملس داںیئ اہھت ںیم اوگنیھٹ انہپ رکےت ےھت۔ رضحت دبعاہلل نب رفعج ریض اہلل ہنع ےس املبق ذموکرہ ومضمؿ یسیج رفاتی وقنمؽ 

 ےہ۔

 اوبہملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج گو ےہ رپ ہادنی ڑچیھ وہ اس یک اوگنیھٹ اننہپ

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 سج گو ےہ رپ ہادنی ڑچیھ وہ اس یک اوگنیھٹ اننہپ

     1506    سیثح                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلي، ابوًتاب سہ١ ب٩ ح٤از، ابوزاؤز، ابوًتاب سہ١ ب٩ ح٤از، ابو٣ٜین، ایاض ب٩ حارث ب٩ ٣ٌی٘ب :  راوی

تَّ  ًَ ث٨ََا أَبُو  ازٕ ح َوأ٧ََِبأ٧ََا أَبُو َزاُوَز َحسَّ إب َسِض١ٔ ب٩ِٔ َح٤َّ ًَتَّ ٩ًَِ أَبٔي  ًَلٓٔيٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا أَبُو إب َسِض١ٔ أَِخبََر٧َا  ا٢َ َحسَّ َٗ ازٕ  ب٩ِٔ َح٤َّ

ا٢َ لَاَ٪ َخاَت٥ُ ا٨َّٟ  َٗ َّطُ  ِی٘ٔیٕب أ٧َ ٌَ ٣ُ ٔ ظ ٩ًَِ َجسِّ ِی٘ٔیٔب  ٌَ ٤ُِٟ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ ا ث٨ََا إٔیَاُض ب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ ٜٔیٕن  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َ َّي اهَّللُ  ٔييِّ َػل

ا٢َ َوُرب٤ََّ  َٗ ْة  َـّ ٔ ٠َِیطٔ ٓ ًَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحٔسیّسا ٠ِ٣َؤیًّا  َّي اهَّللُ  ًَلَي َخاَت٥ٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ِی٘ٔیْب  ٌَ َٓکَاَ٪ ٣ُ  ا لَاَ٪ فٔي یَسٔی 

ئقب  ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 
معی
رمعف نب یلع، اوباتعب لہس نب  ،ند، اوبداؤد، اوباتعب لہس نب  ،ند، اوبنیکم، اایس نب احرث نب 

اوگنیھٹ گوےہ یک یھت افر اس رپ ہادنی یٹپل وہیئ یھت فہ اوگنیھٹ یھبک ریمے اہھت ںیم وہیت  رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک )ابمرک(

 (یھت افر رضحت بیقیعم اس یک افحتظ ےک ےیل رقمر ےھت )ینعی فہ اس یک افحتظ رکےت ےھت

ئقب  رمعف نب یلع، اوباتعب لہس نب  ،ند، اوبداؤد، اوباتعب لہس نب  ،ند، اوبنیکم، اایس نب اح :  رافی
معی
 رث نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکیسن یک اوگنیھٹ اک ایبؿ

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 اکیسن یک اوگنیھٹ اک ایبؿ



 

 

     1507    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًلي ب٩ ٣ح٤س ب٩ ًلي ٣ؼیصي، زاؤز ب٩ ٨٣ؼور، ٟیث ب٩ سٌس، ٤ًزو ب٩ حارث، بَک ب٩ سوازة، ابو٧حیب،  :  راوی

 ابوسٌیس خسری

 َ٘ ٕ ٔث ز ِِ ث٨ََا َزاُوزُ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ َث ا٢َ َحسَّ َٗ یٔصيُّ  ٤َِٟؼِّ ًَلٓٔيٕ ا ًَلٔيُّ ب٩ُِ ٣َُح٤َّسٔ ب٩ِٔ  ث٨ََ أَِخبََرنٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس ْة  ٌِ َِٟیُث ب٩ُِ َس ا 

َب١َ  ِٗ ا٢َ أَ َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔي َس ٩ًَِ أَبٔي ا٨َّٟحٔیٔب  ٩ًَِ بََِکٔ ب٩ِٔ َسَواَزَة  َِٟحارٔٔث  ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا ًَ ٔلَي ٩ًَِ  ی٩ِٔ إ َِٟبَِحَ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا

٠َِیطٔ  ًَ ٥ِ٠َ یَُززَّ  َٓ ََٓش٥ََّ٠  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ٠َِیطٔ  ا٨َّٟٔييِّ َػل ًَ زَّ  ٥َ ََفَ
اص٤َُا ث٥َُّ َس٠َّ َ٘ ِٟ َ أ َٓ  ٕ یز َولَاَ٪ فٔي یَسٔظٔ َخاَت٥ْ ٩ِ٣ٔ َذصَٕب َوُجبَُّة رَحٔ

َّطُ لَاَ٪ فٔي یَٔسَ  َج٤َِزْة ٣ٔ  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ًَىِّي  ِؿَ   َٓأرَِعَ ا  ّٔ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ أََتِیُتَک آنٔ َٗ ََل٦َ ث٥َُّ  ِس ٔجئِ اٟشَّ َ٘ َٟ ا٢َ  َٗ ٕ ٩ِ ٧َإر  ُ  إّٔذا بَٔح٤ِز

 ِ ٧ َِٟحَیاةٔ اٟسُّ َُ ا ٨َُّٜٔط ٣ََتا ةٔ َوَل ََِٟحَّ ٨ًََّا ٩ِ٣ٔ حَٔحاَرةٔ ا َِٟیَص بٔأَِجزَأَ  ا٢َ إٔ٪َّ ٣َا ٔجئَِ  بٔطٔ  َٗ  ٕ ثٔیر ّة َٛ َ٘ ا٢َ َح٠ِ َٗ  ٥ُ ٤َاَذا أََتَدتَّ َٓ ا٢َ  َٗ َیا 

ٕٚ أَِو ُػرِفٕ   ٩ِ٣ٔ َحٔسیٕس أَِو َورٔ

ی، داؤد

ئص ضی
م

نب وصنمر، ثیل نب دعس، رمعف نب احرث، رکب نب وسادة، اوب،بیج، اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک  یلع نب دمحم نب یلع 

اکی صخش اکی دؿ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم رحبنی ےس احرض وہا افر اس ےن السؾ ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

  ےن  واب ںیہن دای اس ےک اہھت ںیم وسےن یک اوگنیھٹ یھت

ے

افر فہ صخش رمشی اک اکی وچہغ ےنہپ وہےئ اھت۔ اس ےن فہ دفونں ا ار دیئ

رھپ آای افر اس ےن السؾ ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےک السؾ اک  واب دای۔ رھپ اس ےن رعض ای ای روسؽ اہلل یلص اہلل 

اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریمی رطػ ںیہن داھکی اھت  ہیلع فآہل فملس ںیم ایھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس احرض وہا

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس فتق اہمترے اپس آگ اک اکی ہلعش اھت اس ےن اہک ںیم وت اکیف دقمار ںیم آگ ےک ےلعش 

 ہک دمہنی ونمرہ ےک زندکی اکی اقمؾ ےہ( ےل رک آای وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  و مت ےل رک آےئ وہ فہ رحا ) و

ےک رھتپفں ےس زایدہ دیفم ںیہن ےہ ینعی وسےن ےک ڈےلیھ افر زنیم ےک رھتپ دفونں یہ ربارب ںیہ اہتبل ہی داین یک وپیجن ےہ رھپ اس ےن 

  ای ہادنی ای لتیپ اک ہلھچ انب گو۔اہک ںیم سک شء یک اوگنیھٹ انبؤں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت گوےہ اک اکی ہلھچ انب گو

ی، داؤد نب وصنمر، ثیل نب دعس، رمعف نب احرث، رکب نب وسادة، اوب،بیج، اوبدیعس دخری :  رافی

ئص ضی
م

 یلع نب دمحم نب یلع 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےس قلعتم ااحدتی ابمرہکزتنی )آراشئ(  :   ابب

 اکیسن یک اوگنیھٹ اک ایبؿ

     1508    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل انؼاری، ہظا٦ ب٩ حشا٪، ًبساٌٟزیز ب٩ ػہیب، ا٧ص :  راوی

ُس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َٗا٢َ َحسَّ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ ِبُس  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَ ثَىٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ اَ٪  ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ َحشَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اهَّللٔ اِْلَِنَؼارٔیُّ  ب٩ُِ 

ّة  َ٘ ِس اتََّدَذ َح٠ِ َٗ ٥َ َو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َد َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ َخَ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٔ ب٩ُِ ُػَضِیٕب  زٔیز ٌَ ِٟ ا٢َ ٩ِ٣َ أََراا َ٘ َٓ ٕة  َـّ ٔ َز أَِ٪ ٩ِ٣ٔ ٓ

ٔظطٔ  ِ٘ ًَلَي َن ُظوا  ُ٘ ١ِ َو َا َت٨ِ ٌَ ِٔ ٠َِی َٓ ٠َِیطٔ  ًَ  َشُؼوَْ 

دمحم نب اشبر، دمحم نب دبعاہلل ااصنری، اشہؾ نب اسحؿ، دبعازعلزی نب بیہص، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

ہادنی اک الھچ ونبا راھک اھت۔ اراشد رفامای سج صخش اک دؽ ہاےہ  فملس ےلکن )ینعی رفاہن وہ ےئگ( افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی

 فہ اس رطح اک ہلھچ ونباےل نکیل  و اس رپ دنکہ ےہ فہ دنکہ ہن رکاےئ۔

 دمحم نب اشبر، دمحم نب دبعاہلل ااصنری، اشہؾ نب اسحؿ، دبعازعلزی نب بیہص، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 اکیسن یک اوگنیھٹ اک ایبؿ

     1509    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہیب، ا٧ص ب٩ ٣اٟکابوزاؤز س٠امی٪ ب٩ سیٕ رحاني، ہارو٪ ب٩ اس٤اًی١، ًلي ب٩ ٣بار ، ًبساٌٟزیزب٩ ػ :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١َ  ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ انٔيُّ  ََِٟحَّ ٕٕ ا ُ٪ ب٩ُِ َسِی ث٨ََا أَِخبََر٧َا أَبُو َزاُوَز ُس٠َامِیَ َٗا٢َ َحسَّ ٤َُِٟباَرٔ   ًَلٔيُّ ب٩ُِ ا

ا٢َ اتََّدَذ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٔ ب٩ُِ ُػَضِیٕب  زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ا٢َ  ًَ َٗ ّظا  ِ٘ ٠َِیطٔ َن ًَ َع  َ٘ ٥َ َخاَت٤ّا َوَن ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

ِّي َٜأَن َٓ ا٢َ أ٧ََْص  َٗ ٔظطٔ ث٥َُّ  ِ٘ ًَلَي َن ِع أََحْس  ُ٘ ََل ی٨َِ َٓ ّظا  ِ٘ ِظ٨َا ٓٔیطٔ َن َ٘ ِس اتََّدِذ٧َا َخاَت٤ّا َوَن َٗ َّا  ٔ  إ٧ٔ ٔلَي َوبٔیٔؼطٔ فٔي یَسٔظ  أ٧َُِوزُ إ

داؤد امیلسؿ نب فیس رحاین، اہرفؿ نب اامسلیع، یلع نب ابمرک، دبعازعلزینب بیہص، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اوب

ہ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی اوگنیھٹ ونبایئ افر اس رپ )رحفػ( دنکہ رکاےئ رھپ اراشد رفامای مہ ےن اوگنیھٹ انبیئ ےہ افر دنک

رسا صخش اس رطح )اک ومضمؿ( ہن دھکفاےئ۔ رضحت اسن ےن رفامای ںیم اس یک رفینش وگای ہک آپ یلص اہلل رکاای ےہ اب وکیئ دف

 ہیلع فآہل فملس ےک )ابمرک( اہھت ںیم دھکی راہ وہں۔

 اوبداؤد امیلسؿ نب فیس رحاین، اہرفؿ نب اامسلیع، یلع نب ابمرک، دبعازعلزینب بیہص، اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رفامؿ وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہک اوگنیھٹ رپ رعیب ابعرت ہن دھکفا

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 رفامؿ وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہک اوگنیھٹ رپ رعیب ابعرت ہن دھکفا

     1510    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣حاہس ب٩ ٣وسٰي خوارزمي بِساز، ہظی٥، ًوا٦ ب٩ حوطب، ازہز ب٩ راطس، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ا َٗ ث٨ََا صَُظِی٥ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ َساَز  ِِ ُِٟدَوارِٔزمٔيُّ بَٔب ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُحاصُٔس ب٩ُِ ٣ُوَسي ا ٩ًَِ أَِزَصَز ب٩ِٔ َرأطٕس  ا٦ُ ب٩ُِ َحِوَطٕب  وَّ ٌَ ِٟ

ٛٔیَن َو  ٤ُِٟرِشٔ یئُوا ب٨َٔارٔ ا ـٔ ٥َ  َا َتِشَت ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَلَي َخَواتٔی٥ُِٜٔ٤ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ُظوا  ُ٘  َا َت٨ِ

ا بٔیًّ  رَعَ

د، میشہ، وعاؾ نب وحبش، ازرہ نب رادش، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل اجمدہ نب ومٰیس وخارزیم دغبا

 فملس ےن اراشد رفامای مت گوگ رشمنیک یک آگ ےس رفینش ہن رکف افر اینپ اوگنویھٹں رپ رعیب )ابعرت( ہن دھکفا۔

  نب رادش، اسن نب امکلاجمدہ نب ومٰیس وخارزیم دغباد، میشہ، وعاؾ نب وحبش، ازرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہملک یک ایلگن ںیم اوگنیھٹ ےننہپ یک اممتعن

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 ہملک یک ایلگن ںیم اوگنیھٹ ےننہپ یک اممتعن

     1511    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، ًاػ٥ ب٩ ل٠یب، ابوبززة، ابوہزیزہ :  راوی

 ًَ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي بُزَِزَة  ًَأػ٥ٔ ب٩ِٔ ل٠َُِیٕب   ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ا٢َ لٔي َرُسو٢ُ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ َّي  لٔيٌّ  اهَّللٔ َػل

ٔ َوصَ  َِٟداَت٥َ فٔي َصٔذظ ١َ ا ٌَ َساَز َو٧ََضانٔي أَِ٪ أَِج ُِٟضَسی َواٟشَّ ًَلٔيٌّ َس١ِ اهَّللَ ا ٥َ یَا 
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ بَّابَٔة اهَّللُ  ىٔي بٔاٟشَّ ٌِ ٔ َوأََطاَر َش ٔذظ

ُِٟوِسَلي  َوا

ےہ ہک رضحت یلع ےن رفامای ھجم ےس روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع  دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، اعمص نب بیلک، اوبربدة، اوبرہریہ ےس رفاتی



 

 

فآہل فملس ےن اراشد رفامای مت دخافدن دقفس ےس دہاتی افر دیسےھ راہتس یک داع اموگن افر مت کیھٹ افر درتس اکؾ رکف افر آپ یلص اہلل 

 رفامای ہملک یک ایلگن افر درایمؿ یک ایلگن یک رطػ۔ ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک اس ایلگن ںیم اوگنیھٹ ےننہپ ےس عنم رفامای افر اراشد

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، اعمص نب بیلک، اوبربدة، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

  ںیم اوگنیھٹ ےننہپ یک اممتعنہملک یک ایلگن

     1512    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ سابٙ ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

ًَا  ٩ًَِ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ث٨ََا  ا َا َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثىَّي َو٣َُح٤َّ ُس ب٩ُِ ا ٩ًَِ ٔػ٥ٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔي بُزَِزَة  ب٩ِٔ ل٠َُِیٕب 

بَّ  ىٔي اٟشَّ ٌِ ٔ َش ٔ َوَصٔذظ َِٟداَت٥ٔ فٔي َصٔذظ ٩ًَِ ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ ٧ََضانٔي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ُى  ٔاب٩ِٔ ًَلٓٔيٕ  ِٔ ُِٟوِسَلي َوا٠َّٟ ابََة َوا

٤َُِٟثىَّي  ا

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔

  ےک اطمقب ےہ۔رتہمج اسقب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 ہملک یک ایلگن ںیم اوگنیھٹ ےننہپ یک اممتعن

     1513    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ سابٙ روای  ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  یراو

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔي بُزَِزَة  ًَأػ٥ُ ب٩ُِ ل٠َُِیٕب  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا برِٔشْ  ا٢َ َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ا٢َ لٔي َرُسو٢ُ اهَّللٔ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ َٗ ا٢َ  َٗ ًَلٓٔيٕ   

١ُِٗ ا٠َُّٟض٥َّ اصِسٔ   ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ُِٟوِسَلي َػل بَّابَةٔ َوا ٔ َوصَٔذظٔ َوأََطاَر برِٔشْ بٔاٟشَّ َِٟداَت٥ٔ فٔي َصٔذظ ٍَ ا ِزنٔي َو٧ََضانٔي أَِ٪ أََؿ نٔي َوَسسِّ

ًَأػ٥ْ أََحُسص٤َُا ا٢َ  َٗ ا٢َ َو َٗ 

 رتہمج اسقب رفاتی ےک اطمقب ےہ۔

 رتہمج اسقب رفاتی ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 تیب االخلء اجےت فتق اوگنیھٹ ا ارےن ےس قلعتم

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 تیب االخلء اجےت فتق اوگنیھٹ ا ارےن ےس قلعتم

     1514    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، سٌیس ب٩ ًا٣ز، ہ٤ا٦، اب٩ جزیخ، زہزی، ا٧ص :  راوی

٩ًَِ اٟزُّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ا٦ٕ  ٩ًَِ َص٤َّ  ٕ ًَا٣ٔز ٌٔیٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ َس ٌٔی١َ ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  ُس ب٩ُِ إِٔس٤َ ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ َرُسو٢َ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ صِزٔیِّ 

 َ٠ًَ َّي اهَّللُ  ََ َخاَت٤َطُ اهَّللٔ َػل َ َِٟدََلَئ ٧َز ٥َ لَاَ٪ إَٔذا َزَخ١َ ا  ِیطٔ َوَس٠َّ

دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ، دیعس نب اعرم، امہؾ، انب رججی، زرہی، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج 

 دےتی ویکہکن اس ںیم اھکل وہ ا اھت دمحم روسؽ اہلل۔فتق اپاخئہن ںیم اجےن ےتگل وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ اوگنیھٹ ا ار 

 دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ، دیعس نب اعرم، امہؾ، انب رججی، زرہی، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 تیب االخلء اجےت فتق اوگنیھٹ ا ارےن ےس قلعتم

     1515    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ٣ٌت٤ز، ًبیساهَّلل، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

ُ  ًُبَیِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َت٤ٔزُ  ٌِ ٤ُِٟ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ا َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  َّي أَِخبََر٧َا إِٔسَح ا٢َ اتََّدَذ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ َس اهَّللٔ 

َصٔب  اتََّدَذ ا٨َّٟاُض َخَواتٔی٥َ اٟذَّ َٓ طٔ  ِّٔ َٛ ُط ٩ِ٣ٔ َٗٔب١ٔ  َٓؼَّ  ١َ ٌَ ٥َ َخاَت٤ّا ٩ِ٣ٔ َذَصٕب َوَج ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  اهَّللُ  َِٟقي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ أ َٓ

٠َِیطٔ  َِٟقي ا٨َّٟاُض َخَواتٔی٤َُض٥ِ  ًَ َِٟبُشُط أَبَّسا َوأَ ا٢َ  َا أَ َٗ  َوَس٥ََّ٠ َخاَت٤َُط َو

ااحسؼ نب اربامیہ، رمتعم، دیبع اہلل، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسےن یک اکی اوگنیھٹ 

ں ےن یھب وسےن یک اوگنایھٹں ایتر  ںی روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ ونبایئ افر اس اک ہنیگن یلیھتہ یک اجبن راھک۔ گووگ

 اوگنیھٹ ا ار رک کنیھپ دی انچہچن گووگں ےن یھب )اینپ اینپ( اوگنایھٹں ا ار ڈاںیل

 اقحس نب اربامیہ، رمتعم، دیبعاہلل، انعف، انب رمع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 تیب االخلء اجےت فتق اوگنیھٹ ا ارےن ےس قلعتم

     1516    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس، ًبیساهَّلل، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ أَِخ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ  ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ٥َ بََر٧َا إِٔس٤َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   اهَّللٔ َػل

اتََّدَذ ا٨َّٟاُض  َٓ طُ  َّٔ َٛ ا یَلٔي  ُط ٤٣َّٔ َٓؼَّ  ١َ ٌَ َدَذ َخاَت٤ّا ٩ِ٣ٔ َذَصٕب َوَج
ا٢َ  َا  اتَّ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو ًَ َّي اهَّللُ  َحطُ ا٨َّٟٔييُّ َػل َٓرَطَ َخَواتٔی٥َ 

َِٟبُشُط أَبَّسا  أَ

اامسلیع نب دوعسد، اخدل، دیبع اہلل، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسےن یک اکی اوگنیھٹ 

 راھک گووگں ےن یھب وسےن یک اوگنایھٹں ونبایئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یھب اینپ اوگنیھٹ ونبایئ افر اس اک ہنیگن یلیھتہ یک اجبن

 ا ار رک کنیھپ دی افر رفامای ںیم اب اس وک ںیہن ونہپں اگ۔

 اامسلیع نب دوعسد، اخدل، دیبعاہلل، انعف، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 تیب االخلء اجےت فتق اوگنیھٹ ا ارےن ےس قلعتم

     1517    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ یزیس، سٔیا٪، ایوب ب٩ ٣وسي، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

 ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَیُّوَب ب٩ِٔ ٣ُوَسي  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس  ُس ب٩ُِ  َّي  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ لَاَ٪ ا٨َّٟٔييُّ َػل َٗ اب٩ِٔ ٤ًََُز 

َٟبَٔص َخاتَ  َحطُ َو ٥َ َخاَت٤ّا ٩ِ٣ٔ َذَصٕب ث٥َُّ َطَ ٥َ َتَدتَّ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ا٢َ  َا ی٨ََِبغٔي اهَّللُ  َٗ ْس َرُسو٢ُ اهَّللٔ َو َع ٓٔیطٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ٕٚ َوَن ٤ّا ٩ِ٣ٔ َورٔ

 ١َ ٌَ ٔع َخاَتَّٔم صََذا ث٥َُّ َج ِ٘ ًَلَي َن َع  ُ٘ طٔ  ْٔلََحٕس أَِ٪ ی٨َِ ِّٔ َٛ ُط فٔي بَِل٩ٔ   َٓؼَّ

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی دمحم نب دبعاہلل نب زیدی، ایفسؿ، اویب نب ومیس، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص

ؽ اوگنیھٹ وسےن یک ینہپ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک ا ار دای افر ہادنی یک اوگنیھٹ نہپ یل سج ںیم ہی دنکہ اھت دمحم روس

فملس ےن اس اک ہنیگن یلیھتہ یک اجبن  اہلل افر رفامای یسک وک ہی ںیہن ہاےیہ ہک فہ اینپ اوگنیھٹ ںیم ہی دنکہ رکاےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل



 

 

 راھک۔

 دمحم نب دبعاہلل نب زیدی، ایفسؿ، اویب نب ومیس، انعف، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 ےت فتق اوگنیھٹ ا ارےن ےس قلعتمتیب االخلء اج

     1518    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٤ٌ٣ز، ابوًاػ٥، ٣ِیرہ ب٩ زیاز، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

ا٢َ  َٗ ٤ُِِٟٔیَرةٔ ب٩ِٔ زٔیَازٕ  ٩ًَِ ا ًَأػ٥ٕ  ث٨ََا أَبُو  َٗا٢َ َحسَّ  ٕ ٤َز ٌِ ُس ب٩ُِ ٣َ َّي  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل  ٍْ ٔ ث٨ََا ٧َآ َحسَّ

صَ  ََٓظِ  َخَواتٔی٥ُ اٟذَّ ا َرآُظ أَِػَحابُُط  َّ٤٠َ َٓ َٟبَٔص َخاَت٤ّا ٩ِ٣ٔ َذَصٕب ثَََلثََة أَیَّا٦ٕ   ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َََٓل ٧َِسرٔی ٣َا اهَّللُ  مَي بٔطٔ  ٔب ََفَ

١َ ث٥َُّ أ٣َََز بَٔداَت٥ٕ  ٌَ َّي ٣َاَت َوفٔي یَسٔ  َٓ ْس َرُسو٢ُ اهَّللٔ َولَاَ٪ فٔي یَٔس َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َحً َع ٓٔیطٔ ٣َُح٤َّ َ٘ أ٣َََز أَِ٪ ی٨ُِ َٓ ٕة  َـّ ٔ أَبٔي بََِکٕ ٩ِ٣ٔ ٓ

٠َیِ  ًَ ثُرَِت  َٛ ا  َّ٤٠َ َٓ ٠٤َٔطٔ  ًَ َّي ٣َاَت َوفٔي یَسٔ ًُِث٤َاَ٪ ٔس َّ ٔس٨ٔیَن ٩ِ٣ٔ  َّي ٣َاَت َوفٔي یَسٔ ٤ًََُز َحً ٔلَي َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ َحً طُ إ ٌَ َٓ طٔ اِلُُٜتُب َز

 َ أ َٓ ٥ِ٠َ یُوَجِس  َٓ ُِٟت٤َٔص  ا َٓ َم  َ٘ ََٓش ِث٤َاَ٪  ٌُ ٔ ٠ٔیٕب ٟ َٗ ٔلَي  َد اِْلَِنَؼارٔیُّ إ َََٓخَ َٓکَاَ٪ یَِدت٥ُٔ بٔطٔ  َع اِْلَِنَؼارٔ  َ٘ ٣ََز بَٔداَت٥ٕ ٣ِٔث٠ٔطٔ َوَن

ْس َرُسو٢ُ اهَّللٔ   ٓٔیطٔ ٣َُح٤َّ

ہ نب زاید، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسےن یک اوگنیھٹ نیت دمحم نب رمعم، اوباعمص، ریغم

رفز کت ینہپ سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب رکاؾ ےن داھکی وت )ہارفں رطػ ےس( وسےن یک اوگنایھٹں لیھپ  ںیئ 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی دھکی رک اوگنیھٹ کنیھپ دی ہن ولعمؾ فہ ای وہیئگ رھپ آپ یلص  )ینعی امتؾ یہ گوگ اس وک ےننہپ ےگل( آپ یلص

 فملس( اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہادنی یک اوگنیھٹ ونبایئ افر مکح رفامای اس ںیم ہی ابعرت دنکہ رکاےن اک دمحم روسؽ اہلل )یلص اہلل ہیلع فآہل

ےک اہھت ںیم ریہ۔ اہیں کت ہک اؿ یک فافت وہیئگ رھپ رضحت رمع ےک اہھت ںیم ریہ اہیں فہ اوگنیھٹ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

کت ہک اؿ یک فافت وہیئگ رھپ رضحت امثعؿ ےک اہھت ںیم فہ اوگنیھٹ ھچ اسؽ کت ریہ افر اؿ ےک اامعتسؽ ںیم ریہ بج اکیف دعتاد 

وک انعتئ رفام دی اس ےس رہم اگلیئ اجیت ریہ اکی رفز فہ ںیم وطخط ےھکل اجےن ےگل وت رضحت امثعؿ ےن فہ اوگنیھٹ اکی ااصنری 

ااصنری احصیب رضحت امثعؿ ےک ونکںیئ رپ ےئگ وت فہ اوگنیھٹ اس ںیم رگ یئگ اس یک اکیف التش رکایئ یئگ نکیل فہ ہن لم یکس وت رضحت 

 ؽ اہلل )یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( دنکہ رکاای۔امثعؿ ےن مکح رفامای ایس مسق یک اوگنیھٹ ونباےئ اجےن اک افر اوہنں ےن اس ںیم دمحم روس

 دمحم نب رمعم، اوباعمص، ریغمہ نب زاید، انعف، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

  اوگنیھٹ ا ارےن ےس قلعتمتیب االخلء اجےت فتق

     1519    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوًوا٧ة، ابوبظیر، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَبٔي برِٔشٕ  ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اتََّدَذ َخاَت٤ّا أَِخبََر٧َا  َّي اهَّللُ  اهَّللٔ َػل

َّي  َحطُ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٓرَطَ َدَذ ا٨َّٟاُض َخَواتٔی٥َ ٩ِ٣ٔ َذَصٕب 
اتَّ َٓ طٔ  ِّٔ َٛ طُ فٔي بَاك٩ٔٔ  َٓؼُّ َح ٩ِ٣ٔ َذصَٕب َولَاَ٪  َٓرَطَ  ٥َ

٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اهَّللُ 

َٓکَاَ٪ َیِدت٥ُٔ بٔطٔ َو َا ی٠ََِبُشطُ ا٨َّٟاُض َخَواتٔی٤َُض٥ِ َواتََّدَذ  ٕة  َـّ ٔ  َخاَت٤ّا ٩ِ٣ٔ ٓ

، اوبریشب، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسےن یک اوگنیھٹ ونبایئ افر اوہنں 

 

ة

 

ہبیتق، اوبوعاب

یھب وسےن یک اوگنیھٹ ونبایل )نکیل( روسؽ رکمی یلص اہلل  ےن اس اک ہنیگن ادنر یک رطػ راھک افر یلیھتہ یک رطػ راھک انچہچن گووگں ےن

ہیلع فآہل فملس ےن اس وک کنیھپ دای گووگں ےن یھب اینپ اوگنایھٹں ا ار رک کنیھپ ڈاںیل رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہادنی یک 

 ںیہن ےتنہپ ےھت۔ اوگنیھٹ ونبایئ اس ےس رہم اگلیئ اجیت ریہ نکیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس وک

، اوبریشب، انعف، انب رمع :  رافی

 

ة

 

 ہبیتق، اوبوعاب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وھگرگنف افر ہٹنھگ ےس قلعتم

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وھگرگنف افر ہٹنھگ ےس قلعتم

     1520    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ًث٤ا٪ ب٩ ابوػٔوا٪ ث٘في، ًث٤ا٪ ب٩ ابوًاؾ، ابزاہی٥ ب٩ ابووزیز، ٧آٍ ب٩ ٤ًز ج٤هي، ابوبَک ب٩  :  راوی

 ابوطیذ

َٟٔس ًُ  فٔيُّ ٩ِ٣ٔ َو َ٘
َواَ٪ اٟثَّ ِٔ ُس ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ أَبٔي َػ ا٢َ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ  ٔ َِٟوزٔیز ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ أَبٔي ا ا٢َ َحسَّ َٗ أؾ  ٌَ ِٟ ِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ أَبٔي ا

 ٔ ٤َزَّ ب َٓ ٍَ َسا٥ٕٟٔ  ٨ُِ  َجأّٟشا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي بََِکٔ ب٩ِٔ أَبٔي َطِیٕذ  ُِٟح٤َهٔيُّ  ٍُ ب٩ُِ ٤ًََُز ا ٔ ث٨ََا ٧َآ
ُض٥ِ َحسَّ ٌَ ِٟب٨َٔیَن ٣َ ْب ْٔل٦ُِّ ا ِٛ ٨َا َر

َٜ أَِجزَ  ٔ ٤َََِٟلئ ا٢َ  َا َتِؼَحُب ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ا َسا٥ْٟٔ  ٌّ ٔ َث ٧َآ ََٓحسَّ ٥ِ اْض  َٛ ُض٥ِ ُج٠ُِح١ْ  ٌَ ّبا ٣َ ِٛ ُة َر



 

 

ُِٟح٠ِح١ُٔ  ُْ َإئ ٩ِ٣ٔ ا ٍَ َص  َتَزی ٣َ

 اوبفزری، انعف نب رمع ،یحم، اوبرکب نب اوبخیش ےس رفاتی ےہ ہک ںیم دمحم نب امثعؿ نب اوبوفصاؿ یفقث، امثعؿ نب اوباعص، اربامیہ نب

 اک اکی اقہلف لکن آای اؿ گووگں ےک اسھت ایٹنھگں ںیھت وت 

 

ں
ئ
ت

 

 ت
َت

رضحت اسمل ےک اپس اھٹیب اھت ہک اس دفراؿ اؿ ےک اسھت ہلیبق اام

ؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رضحت اسمل ےن رضحت انعف ےس دحثی لقن یک ںیم ےن اےنپ فادل اصبح ےس ہک  ہک روس

 رفےتش اسھت ںیہن اجےت اس اقہلف ےک سج ںیم ہٹنھگ وہ اؿ ےک اسھت وت سک دقر ےٹنھگ وہےت ںیہ۔

 دمحم نب امثعؿ نب اوبوفصاؿ یفقث، امثعؿ نب اوباعص، اربامیہ نب اوبفزری، انعف نب رمع ،یحم، اوبرکب نب اوبخیش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وھگرگنف افر ہٹنھگ ےس قلعتم

     1521    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہارو٪، ٧آٍ ب٩ ٤ًز ج٤هي، ابوبَک ب٩ ٣وسي ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ح٤س ب٩ سَل٦ طسوسي، یزیس ب٩ :  راوی

 ِ ا٢َ أ٧َ َٗ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪  ا٢َ َحسَّ َٗ ُسؤسيُّ  ِ ٦ٕ اٟرطُّ
ٔس ب٩ِٔ َسَلَّ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا  ِٟح٤َُهٔيُّ  ٍُ ب٩ُِ ٤ًََُز ا ٔ َبأ٧ََا ٧َآ

ٍَ َس  ٨ُِ  ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َا أَبٔي بََِکٔ ب٩ِٔ ٣ُوَسي  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َث َسا٥ْٟٔ  ََٓحسَّ ًَِبٔس اهَّللٔ  ا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ 

ّة ٓٔیَضا ُج٠ِح١ُْ  َ٘ ِٓ َُٜة ُر ٔ ٤َََِٟلئ  َتِؼَحُب ا

تی ےہ ہک ںیم رضحت اسمل ےک دبعارلنمح نب دمحم نب السؾ رطوسیس، زیدی نب اہرفؿ، انعف نب رمع ،یحم، اوبرکب نب ومٰیس ےس رفا

اسھت راتہ اھت اوہنں ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رفےتش اؿ گووگں ےک اسھت 

 ںیہن ر ےت ہک نج ےک اسھت ہٹنھگ وہ۔

 ، اوبرکب نب ومیسدبعارلنمح نب دمحم نب السؾ رطوسیس، زیدی نب اہرفؿ، انعف نب رمع ،یحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وھگرگنف افر ہٹنھگ ےس قلعتم

     1522    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابٙ ٛے ٣لابٙ ےہ۔تزج٤ہ س :  راوی



 

 

ُ٪ بِ  ا٢َ أَِخبََرنٔي ُس٠َامِیَ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ث٨ََا َححَّاْد  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ُٕ ب٩ُِ َس ٩ًَِ أَِخبََر٧َا یُوُس  ١ٕ َٓ ٩ُ بَابَِیطٔ ٣َِولَي آ٢ٔ ٧َِو

ا٢َ  َا َتِؼَحُب  َٗ ُط  ٌَ َٓ ٩ًَِ أَبٔیطٔ َر  َسا٥ٕٟٔ 

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔ :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وھگرگنف افر ہٹنھگ ےس قلعتم

     1523    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یوسٕ ب٩ سٌیس ب٩ ٣ش٥٠، ححاد، اب٩ جزیخ، س٠امی٪ ب٩ بابیہ، ا٦ س٤٠ہ :  یراو

ُ٪ بِ  ا٢َ أَِخبََرنٔي ُس٠َامِیَ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ث٨ََا َححَّاْد  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ُٕ ب٩ُِ َس ١َٕٓ أَ٪َّ أَِخبََر٧َا یُوُس ٩ُ بَابَِیطٔ ٣َِولَي آ٢ٔ ٧َِو

و٢ُ  َا تَ أ٦َُّ َس٤َ٠ََة َزِوَد ا ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َش َّي اهَّللُ  ُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ َِٟ  َس٤ٔ ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  َُٜة ٨َّٟٔييِّ َػل ٔ ٤َََِٟلئ ِسُخ١ُ ا

ّة ٓٔیَضا َجزَْض  َ٘ ِٓ َُٜة ُر ٔ ٤َََِٟلئ  بَِیّتا ٓٔیطٔ ُج٠ِح١ُْ َو َا َجَزْض َو َا َتِؼَحُب ا

، اجحج، انب رججی، امیلسؿ نب ابہیب، اؾ ہملس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ویفس نب دیعس نب  ملس

اراشد رفامای رفےتش اس اکمؿ ںیم دالخ ںیہن وہےت ہک سج ںیم ہک وھگرگنف ای ہٹنھگ وہ افر رفےتش اؿ گووگں ےک اسھت یھب ںیہن ر ےت 

 ہک نج ےک اسھت ہٹنھگ وہ۔

  نب  ملس، اجحج، انب رججی، امیلسؿ نب ابہیب، اؾ ہملسویفس نب دیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وھگرگنف افر ہٹنھگ ےس قلعتم

     1524    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب ٣ح٤س ب٩ اٌَٟلء، ابوبَک ب٩ ًیاغ، ابواسحٙ، ابوا احوؾ :  راوی

ث٨ََا أَبُو إِٔسحَ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَیَّإغ  ث٨ََا أَبُو بََِکٔ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ََلٔئ  ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا یِٕب ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَِخبََر٧َا أَبُو َُکَ ٩ًَِ أَبٔي اِْلَِحَؤؾ   َٙ

ا َٗ ُٗ ََٟک ٣َا٢ْ  ا٢َ أَ َ٘ َٓ َیأب  ٥َ ََفَآنٔي َرثَّ اٟثِّ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٨ُِ  َجأّٟشا ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ُٛ ٥ِ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ ٢َ  ٌَ ٠ُِ  َن



 

 

٠َِیَک  ًَ ٠ِیَُر أَثَزُُظ  َٓ إَٔذا آَتاَ  اهَّللُ ٣َا ّا  َٓ ا٢َ  َٗ ٤َِٟا٢ٔ   ٩ِ٣ٔ ل١ُِّ ا

االعلء، اوبرکب نب ایعش، اوب ااحسؼ ، اوباالوحص ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ فادل ےس ہک  ہک ںیم روسؽ رکمی اوبرکبی دمحم نب 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اھٹیب وہا اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریمے ڑپکے ےٹھپ وہےئ دےھکی )ینعی ھجم وک رخاب ابلس 

ای اہمترے اپس امؽ دفتل ےہ؟ ںیم ےن رعض ای   اہں ای روسؽ اہلل! بس ھچک وم ود ےہ۔ آپ یلص ںیم داھکی( وت درایتف رفامای 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رھپ سج فتق دخافدن دقفس ےن مت وک امؽ اطعء رفامای ےہ وت مت رپ اس اک ا ر اظرہ وہان ہاےیہ۔

 اقحس، اوباالوحصاوبرکبی دمحم نب االعلء، اوبرکب نب ایعش، اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وھگرگنف افر ہٹنھگ ےس قلعتم

     1525    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٠امی٪، ابونٌی٥، زہیر، ابواسحٙ، ابوا احوؾاح٤س ب٩ س :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب  َٙ ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح ث٨ََا ُزَصیِْر  ا٢َ َحسَّ َٗ ِی٥ٕ  ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ َٗا٢َ َحسَّ  ٪َ َُّط أَتَي ا٨َّٟٔييَّ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أ٧َ ي اِْلَِحَؤؾ 

٥َ فٔي  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ ٣ٔ َػل َٗ ٤َِٟا٢ٔ  ٥ِ ٩ِ٣ٔ ل١ُِّ ا ٌَ ا٢َ َن َٗ ََٟک ٣َا٢ْ  ٥َ أَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َُٟط ا٨َّٟٔييُّ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ٩ِ أَیِّ ثَِوٕب زُوٕ٪ 

إَٔذا آَتاَ  اهَّللُ ٣َا ّا  َٓ ا٢َ  َٗ  ٔٙ َِٟدِی١ٔ َواٟزَّٗٔی ٥ٔ٨َ َوا َِ ِٟ ِس آَتانٔي اهَّللُ ٩ِ٣ٔ اِِلٔب١ٔٔ َوا َٗ ا٢َ  َٗ ٤َِٟا٢ٔ  ٤َٔة اهَّللٔ ا ٌِ ٠َِیَک أَثَزُ نٔ ًَ ٠ِیَُر  َٓ  

ا٣َتٔطٔ   َوََکَ

ادمح نب امیلسؿ، اوبمیعن، زریہ، اوب ااحسؼ ، اوباالوحص ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ فادل ےس ہک  ہک فہ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس ےن اؿ وک دھکی رک رفامای اہمترے فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم احرض وہےئ رخاب ڑپکے ےنہپ وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع 

اپس امؽ وم ود ےہ؟ اوہنں ےن رعض ای   اہں ریمے اپس امؽ ےہ۔ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہمترے اپس 

یلص اہلل سک مسق اک امؽ وم ود ےہ؟ اوہنں ےن  واب دای افٹن اگےئ رکبایں وھگڑے الغؾ افر ابدنی )بس ھچک( ےہ۔ اس رپ آپ 

ر لضف ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج دخافدن دقفس ےن مت وک امؽ اطع رفامای ےہ )ینعی مت وک ونازا ایگ ےہ( وت مت وک ہاےیہ ہک اس اک ااسحؿ اف

 اظرہ رکف )ینعی مت زدنیگ اس رطح ےس زگارف ہک گوگ مت وک وخش احؽ ںیھجمس(۔

 ، اوباالوحصادمح نب امیلسؿ، اوبمیعن، زریہ، اوباقحس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رطفت اک ایبؿ

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 رطفت اک ایبؿ

     1526    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

بساٟزح٩٤ اح٤س ب٩ طٌیب، ٣ح٤س ب٩ ًبسا اًلي، ٣ٌت٤ز، اب٩ س٠امی٪، ٤ٌ٣ز، زہزی، سٌیس ب٩ اب٩ سىي، ابو ً :  راوی

 ٣شیب، ابوہزیزہ

ا٢َ أ٧َِبَ  َٗ ّوا  ِٔ َٟ ِیٕب  ٌَ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَِح٤َُس ب٩ُِ ُط ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ائَّة  يِّ ِٔقَ
ىِّ ًِ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ اٟشُّ ِبٔس اِْلَ ًَ ُس ب٩ُِ  ا٢َ أ٧ََا ٣َُح٤َّ َٗ لَي 

 ًَ ٤َُِٟشیَّٔب  ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َّزا  ٌِ ٣َ  ُ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٪َ َت٤ٔزُ َوصَُو اب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ا٢َ لٔي َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ِ أَبٔي صَُزیَِزَة 

َٗؽُّ اٟظَّ  ةٔ  ٔٔرِطَ ِٟ ٥َ َخ٤ِْص ٩ِ٣ٔ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ارٔ َوا ٔاِستِٔحَسازُ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٔ ٠ٔی٥ُ اِْلَِه ِ٘ ُٕ اِِلٔبِٔم َوَت ارٔٔب َو٧َِت

ِٟدَٔتاُ٪   َوا

انب ینس، اوب دبعارلنمح ادمح نب بیعش، دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، انب امیلسؿ، رمعم، زرہی، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ےس رفاتی 

( 3( لغب ےک ابؽ اڑیھکان )5( ومںیھچن رتکان )7اپچن زیچ ں رطفیت ںیہ ) ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای

 ( ہنتخ رکان۔2( انػ ےک ےچین ےک ابؽ ومڈنان )3اننخ اکانٹ )

 انب ینس، اوب دبعارلنمح ادمح نب بیعش، دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، انب امیلسؿ، رمعم، زرہی، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومںیھچن وٹکاےن افر داڑیھ ڑباھےن اک ایبؿ

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 ومںیھچن وٹکاےن افر داڑیھ ڑباھےن اک ایبؿ

     1527    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیساهَّلل ب٩ سٌیس، یحٌي، ًبیساهَّلل، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍْ ٔ ا٢َ أَِخبََرنٔي ٧َآ َٗ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ  ث٨ََا َیِحٌَي  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ٠َِیطٔ  أَِخبََر٧َا ًُبَِیُس اهَّللٔ ب٩ُِ َس ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٤ًََُز 



 

 

 ُٔ ا٢َ أَِح َٗ  ٥َ ُٔوا ا٠َِّٟهيَوَس٠َّ ًِ َوارَٔب َوأَ  وا اٟظَّ

رتکف  دیبع اہلل نب دیعس، ییحی، دیبع اہلل، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وموھچنں وک

 افر ڈاڑویھں وک وھچڑ دف۔

 دیبعاہلل نب دیعس، ییحی، دیبعاہلل، انعف، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچبں اک رس ومڈنےن اک ایبؿ

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وچبں اک رس ومڈنےن اک ایبؿ

     1528    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨ؼور، وہب ب٩ جزیز، وہ اپ٨ے واٟس سے، ٣ح٤س ب٩ ابوشٌ٘وب، ًبساهَّلل ب٩ جٌرفاسحٙ ب٩ ٣ :  راوی

َس ب٩َِ  ُ  ٣َُح٤َّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َوصُِب ب٩ُِ َجزٔیز َٗ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َِٟحَش٩ٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٩ًَِ ا وَب  ُ٘ ٌِ  أَبٔي َش

 ًَ  ٩ًَِ ُث  ٕس یَُحسِّ ٌِ ٔ َس رَفٕ ثَََلثَّة أَِ٪ َیأِت ٌِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ آ٢َ َج ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ أ٣ََِض١َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ رَفٕ  ٌِ َیُض٥ِ ث٥َُّ أََتاص٥ُِ ِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ َج

 َٛ َٓحٔیَئ ب٨َٔا  ٔلَيَّ بَىٔي أَِٔي  ا٢َ اِزًُوا إ َٗ َِٟیِو٦ٔ ث٥َُّ  َس ا ٌِ ًَلَي أَِٔي َب ا٢َ  َا َتِبُٜوا  َ٘ َٓ ٔٙ َٓأ٣َََز بَٔح٠ِ  َٚ َِٟحَلَّ ٔلَيَّ ا ا٢َ اِزًُوا إ َ٘ َٓ ْر  ا أََِفُ
َّ أ٧َ

 ُرُؤٔس٨َا ٣ُِدَتَصْ 

ااحسؼ نب وصنمر، فبہ نب رجری، فہ اےنپ فادل ےس، دمحم نب اوبوقعیب، دبعاہلل نب رفعج ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 سابل ےک رہتش دارفں وک نیت دؿ یک )ینعی نیت رفز کت اؿ یک فافت رپ مغ فآہل فملس ےن تلہم اطعء رفامیئ رضحت رفعج نب ایب

انمےن یک( رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک اپس رشتفی الےئ افر رفامای مت گوگ اب ریمے اھبیئ رپ ہن رف افر رفامای ریمے 

وھچےٹ وھچےٹ ڑبے ڑبے ابؽ ںیم الےئ ےئگ( رھپ  اھبیئ ےک وچبں وک الب انچہچن مہ گوگ وچرفں یک رطح الےئ ےئگ )ینعی مہ گوگ

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اجحؾ وک الب رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رس ومڈنےن اک مکح رفامای۔

 اقحس نب وصنمر، فبہ نب رجری، فہ اےنپ فادل ےس، دمحم نب اوبوقعیب، دبعاہلل نب رفعج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ےچب اک رس ھچک ڈنماان افر ھچک وھچڑان ونممع ےہ

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 ےچب اک رس ھچک ڈنماان افر ھچک وھچڑان ونممع ےہ

     1529    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ًبسة، ح٤از، ًبیساهَّلل، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ًُبَِیُس اهَّللٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ اْز  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َح٤َّ َٗ ِبَسَة  ًَ ٥َ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ   أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل

 ِٟ ٩ًَِ ا َٔ ٧ََهي  زَ َ٘ 

 ادمح نب دبعة،  ،ند، دیبع اہلل، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زقع ےس عنم رفامای۔

 ادمح نب دبعة،  ،ند، دیبعاہلل، انعف، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 ےچب اک رس ھچک ڈنماان افر ھچک وھچڑان ونممع ےہ

     1530    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ سابٙ ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

ث٨ََا َححَّاْد  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحَش٩ٔ  ٍَ اب٩َِ  أَِخبََرنٔي إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ا َُّط َس٤ٔ َُّط أَِخبََرُظ أ٧َ ٍٕ أ٧َ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ا٢َ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔي ًُبَِیُس اهَّللٔ  َٗ ا٢َ  َٗ

 َٔ زَ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٥َ ی٨ََِهي  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘  ٤ًََُز َش

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔

 قب ےہ۔رتہمج اسقب ےک اطم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 ےچب اک رس ھچک ڈنماان افر ھچک وھچڑان ونممع ےہ

     1531    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ سابٙ ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی



 

 

٩ًَِ ٤ًََُز  ث٨ََا ًُبَِیُس اهَّللٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ برِٔشٕ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٣َُح٤َّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ا٢َ أَِخبََر٧َا إِٔسَح َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  ٍٕ ٔ ب٩ِٔ ٧َآ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  َٔ ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل زَ َ٘ ِٟ  ٩ًَِ ا

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 ےچب اک رس ھچک ڈنماان افر ھچک وھچڑان ونممع ےہ

     1532    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ سابٙ ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

ا٢َ أَِخبََرنٔي ٤ًَُزُ ب٩ُِ  َٗ ث٨ََا ًُبَِیُس اهَّللٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َیِحٌَي  ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  ٍٕ ٔ  ٧َآ

 َٔ زَ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهي  َّي اهَّللُ   ا٨َّٟٔييَّ َػل

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رس رپ ابؽ رےنھک ےس قلعتم

 ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہکزتنی )آراشئ :   ابب

 رس رپ ابؽ رےنھک ےس قلعتم

     1533    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلي ب٩ حشین، ا٣یة ب٩ خاٟس، طٌبہ، اسحٙ، بزاء :  راوی

٩ًَِ أَبٔي  َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط َة ب٩ِٔ َخأٟٕس  ٩ًَِ أ٣َُیَّ ُِٟحَشیِٔن  ًَلٔيُّ ب٩ُِ ا ٠َِیطٔ أَِخبََر٧َا  ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ لَاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ِٟبََرأئ  ٩ًَِ ا  َٙ إِٔسَح

 َ ٔلَي َطِح٤ًَ ُتُط إ ٠ُوُظ ح٤َُِزْة ُج٤َّ ٌِ  ا٠ِِّٟحَیةٔ َت
ثَّ َٛ َٜٔبیِٔن  ٨ِ٤َِٟ یَف ٣َا بَیَِن ا ا رَعٔ ًّ ٥َ َرٔجَّل ٣َزِبُو ِس َرأَیُِتطُ فٔي ح٠َُّةٕ َوَس٠َّ َ٘ َٟ ِي أُذ٧َُِیطٔ 

 ٣َا َرأَیُِ  أَِحَش٩َ ٨ِ٣ٔطُ َح٤َِزاَئ 



 

 

 نب اخدل، ہبعش، ااحسؼ ، رباء ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک دق ابمرک درایمہن اھت افر 

 

یلع نب نیسح، امتئة

یخ اظرہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دفونں ومڈنوھں ےک درایمؿ تہب ہگج یھت افر ڈاڑیھ ابمرک تہب ینھگ یھت افر ھچک رس

یھت افر رس ےک ابؽ اکونں یک گو کت ےھت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک الؽ رگن اک  وڑا ےنہپ وہےئ داھکی ےہ آپ یلص اہلل 

ہیلع فآہل فملس ےس زایدہ ںیم ےن یسک وک وخوصبرت افر الیجس ںیہن داھکی ےہ )ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک مسج ابمرک انتمبس 

 فٹ فاال اھت(۔اجس

 نب اخدل، ہبعش، اقحس، رباء :  رافی

 

 یلع نب نیسح، امتئة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 رس رپ ابؽ رےنھک ےس قلعتم

     1534    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حاجب ب٩ س٠امی٪، وٛیٍ، سٔیا٪، ابواسحٙ، بزاء :  راوی

ا٢َ ٣َا َرأَیُِ  ٩ِ٣ٔ  َٗ ِٟبََرأئ  ٩ًَِ ا  َٙ ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس  ٍٕ ٩ًَِ َوٛٔی  ٪َ ٕة أَِحَش٩َ فٔي ح٠َُّٕة أَِخبََر٧َا َحأجُب ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ذٔی ٤َّٟٔ

ٜٔبَِیطٔ ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ ُب ٨ِ٣َ ْز َشرِضٔ ٌِ َُٟط َط ٥َ َو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ    َػل

احبج نب امیلسؿ، فعیک، ایفسؿ، اوب ااحسؼ ، رباء ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن یسک ابؽ فاےل وک  وڑا ےنہپ وہےئ روسؽ رکمی یلص اہلل 

 ہل فملس ےک ابؽ ابمرک ومڈنوھں ےک زندکی ےھت۔ہیلع فآہل فملس ےس زایدہ وخوصبرت ںیہن داھکی۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآ

 احبج نب امیلسؿ، فعیک، ایفسؿ، اوباقحس، رباء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 رس رپ ابؽ رےنھک ےس قلعتم

     1535    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلي ب٩ ححز، اس٤اًی١، ح٤یس، ا٧ص :  راوی

َّي  زُ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٌِ ا٢َ لَاَ٪ َط َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ ح٤َُِیٕس  ٌٔی١ُ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا إِٔس٤َ َٗ  ٕ ًَلٔيُّ ب٩ُِ حُِحز ٔلَي أَِخبََر٧َا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ ٕٔ أُذ٧َُِیطٔ اهَّللُ   نِٔؼ

 یلع نب رجح، اامسلیع، دیمح، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ابؽ ابمرک آدےھ اکونں کت ےھت۔

 یلع نب رجح، اامسلیع، دیمح، اسن :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 رس رپ ابؽ رےنھک ےس قلعتم

     1536    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٤ٌ٣ز، حبا٪، ہ٤ا٦، ٗتازة، ا٧ص :  راوی

ث٨ََ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َحبَّاُ٪  َٗا٢َ َحسَّ  ٕ ٤َز ٌِ ُس ب٩ُِ ٣َ ٥َ لَاَ٪ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ا َص٤َّ

ٜٔبَِیطٔ  ٔلَي ٨ِ٣َ زُُظ إ ٌِ ُب َط  َشرِضٔ

دمحم نب رمعم، ةحؿ، امہؾ، اتقدة، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ابؽ )ابمرک( ومڈنوھں کت ےتچنہپ 

 ےھت۔

 دمحم نب رمعم، ةحؿ، امہؾ، اتقدة، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابگوں وک ربارب رکےن ینعی یھگنک رکےن افر لیت اگلےن ےس قلعتم

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 ینعی یھگنک رکےن افر لیت اگلےن ےس قلعتم ابگوں وک ربارب رکےن

     1537    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلي ب٩ خرش٦، ًیسي، ا اوزاعي، حشا٪ ب٩ ًلیہ، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، جابز ب٩ ًبساهَّلل :  راوی

٩ًَِ اِْلَِو  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ًٔیَسي  َٗ  ٕ٦ ًَلٔيُّ ب٩ُِ َخرِشَ ِبٔس أَِخبََر٧َا  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز َٜٔسرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َة  ٔلیَّ ًَ اَ٪ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َحشَّ َزاعٔيِّ 

ا٢َ أ٣ََا یَ  َ٘ َٓ أَی َرُجَّل ثَائَٔز اٟزَّأِٔض  ٥َ ََفَ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ أََتا٧َا ا٨َّٟٔييُّ َػل َٗ َُّط  ٌِ اهَّللٔ أ٧َ ٩ُِّٜ بٔطٔ َط  َزظُ حُٔس َصَذا ٣َا شَُش

یلع نب رشخؾ، یسیع، االفزایع، اسحؿ نب ہیطع، دمحم نب دکنمر، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

مہ گووگں ےک اپس رشتفی الےئ وت آپ ےن اکی آدیم وک داھکی ہک اس ےک رس ےک ابؽ رپادنگہ )ینعی رھکبے وہےئ( ےھت۔ آپ 

 ےس ہی ںیہن وہ اتکس ہک فہ اےنپ ابؽ ربارب )حیحص( رک ےل۔ ےن رفامای ای اس صخش

 یلع نب رشخؾ، یسیع، االفزایع، اسحؿ نب ہیطع، دمحم نب دکنمر، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ااحدتی ابمرہکزتنی )آراشئ( ےس قلعتم  :   ابب

 ابگوں وک ربارب رکےن ینعی یھگنک رکےن افر لیت اگلےن ےس قلعتم

     1538    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلي، ٤ًز ب٩ ًلي ب٩ ٣٘س٦، یحٌي ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، ابوٗتازة :  راوی

ا٢َ حَ  َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٔ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ أَب ٨ِ٤َُِٟٜٔسرٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّسٔ ب٩ِٔ ا ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ٦ سَّ َ٘ ًَلٔيِّ ب٩ِٔ ٣ُ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ  ي سَّ

أ٣َََزُظ أَِ٪ یُِحٔش٩َ  َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ََٓشأ٢ََ ا٨َّٟٔييَّ َػل ْة َؿِد٤َْة  ُط ُج٤َّ َٟ ا٢َ لَا٧َِ   َٗ َتاَزَة  َٗ َٟ ٔ ١َ ل١َُّ یَِو٦ٕ إ  ِیَضا َوأَِ٪ َیتََرجَّ

رمعف نب یلع، رمع نب یلع نب دقمؾ، ییحی نب دیعس، دمحم نب دکنمر، اوباتقدة ےس رفاتی ےہ ہک اؿ ےک رس رپ ابگوں اک وجہؾ اھت اوہنں ےن 

ایھچ رطح ےس روھک افر مت رفزاہن  روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اؿ وک

 یھگنک رکف۔

 رمعف نب یلع، رمع نب یلع نب دقمؾ، ییحی نب دیعس، دمحم نب دکنمر، اوباتقدة :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابگوں ںیم امگن اکنکات

 قلعتم ااحدتی ابمرہک زتنی )آراشئ( ےس :   ابب

 ابگوں ںیم امگن اکنکات

     1539    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، اب٩ وہب، یو٧ص، زہزی، ًبیساهَّلل ب٩ ًبساهَّلل، اب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ یُو٧َُص  ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ًَبَّإض أَ٪َّ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَِبٔس اهَّللٔ  ٩ًَِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ 

 َ وَرص٥ُِ َول ٌُ ُٗوَ٪ ُط وَ٪ َشرِفُ ُٛ ٤ُِٟرِشٔ َزُظ َولَاَ٪ ا ٌِ ٥َ لَاَ٪ َشِشُس٢ُ َط
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٠َِیطٔ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ َّي اهَّللُ   اَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

َّي اهَّللُ َٚ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٣َزِ ٓٔیطٔ بَٔظِیٕئ ث٥َُّ ََفَ ِْ ٥َِٟ یُ َٜٔتأب ٓامَٔی  َة أَص١ِٔ اِل َ٘ َٓ ٥َ یُٔحبُّ ٣َُوا
َس َذَٟٔک َوَس٠َّ ٌِ ٥َ َب ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ   

 اہلل ہیلع فآہل فملس ابگوں دمحم نب ہملس، انب فبہ، ویسن، زرہی، دیبع اہلل نب دبع اہلل، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص

وک وھچڑ دای رکےت ےھت افر رشمنیک ابگوں ںیم امگن اکنال رکےت ےھت افر روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس الہ اتکب یک وماتقف وک 

یلص اہلل ہیلع فآہل دفتس رےتھک ےھت اؿ ابوتں یک ہک نج ابوتں ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ھچک مکح ہن وہ ا افر اس ےک دعب آپ 



 

 

 فملس امگن اکنےنل ےگل۔

 دمحم نب ہملس، انب فبہ، ویسن، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یھگنک رکےن ےس قلعتم

 دتی ابمرہکزتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااح :   ابب

 یھگنک رکےن ےس قلعتم

     1540    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 شٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، اب٩ ٠ًیة، جزیزی، ًبساهَّلل ب٩ بزیسہ :  راوی

ًَبِ   ٩ًَِ ُِٟحَزیِزٔیِّ  ٩ًَِ ا َة  ث٨ََا اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ا٢َ َحسَّ َٗ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ُ٘ ٌِ ٔس اهَّللٔ ب٩ُِ بَُزیَِسَة أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ا٨َّٟٔييِّ أَِخبََر٧َا َش

٥َ لَاَ٪ یَ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َٗ َٟطُ ًُبَِیْس  ا٢ُ  َ٘ ٥َ شُ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َٓاظٔ ُسئ١َٔ َػل ٕ ٩ِ٣ٔ اِِلِٔر ثٔیر َٛ  ٩ًَِ ٨َِهي 

 ًَ َرج١ُُّ اب٩ُِ بَُزیَِسَة 
ا٢َ ٨ِ٣ٔطُ اٟتَّ َٗ  ٔ َٓاظ  ٩ِ اِِلِٔر

، رجریی، دبعاہلل نب ربدیہ ےس رفاتی ےہ ہک اکی احصیب ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 

وقعیب نب اربامیہ، انب علتئة

 ڑپےن ےس۔ ایس یک فملس ےس رعض ای سج اک انؾ دیبع اھت ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اممتعن رفامےت ےھت تہب شیع ںیم

 اکی مسق یھگنک رکان ےہ۔

، رجریی، دبعاہلل نب ربدیہ :  رافی

 

 وقعیب نب اربامیہ، انب علتئة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یھگنک داںیئ اجبن ےس رشفع رکےن ےس قلعتم

  ااحدتی ابمرہکزتنی )آراشئ( ےس قلعتم :   ابب

 یھگنک داںیئ اجبن ےس رشفع رکےن ےس قلعتم

     1541    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبسا اًلي، خاٟس، طٌبہ، اطٌث، وہ اپ٨ے واٟس سے، ٣ُسوٚ، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

ا٢َ َحسَّ  َٗ ًِلَي  ًَِبسٔ اِْلَ ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ُث  ُ  أَبٔي یَُحسِّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ُث  ٌَ ا٢َ أَِخبََرنٔي اِْلَِط َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس 



 

 

٥َ لَاَ٪ یُٔحبُّ اٟتََّیا٩َ٣ُ ٣َا اِستَ 
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ًَائَٔظَة َوذَََکَ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل  ٩ًَِ  ٕٚ و ٔ َوتَ ٣َُِسُ ََ فٔي كُُضورٔظ ٠ٔطٔ َلا ٌُّ ٨َ

٠ٔطٔ   َوَتَزجُّ

دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، اثعش، فہ اےنپ فادل ےس، رسمفؼ، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس دنسپ رفامےت ےھت داںیئ اجبن ےس رشفع رکےن وک فوض افر  و ا ےننہپ افر یھگنک رکےن ںیم۔

 دل، ہبعش، اثعش، فہ اےنپ فادل ےس، رسمفؼ، اعہشئ دصہقیدمحم نب دبعاالیلع، اخ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضخب رکےن ےس قلعتم

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 اضخب رکےن ےس قلعتم

     1542    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، سٔیا٪، زہزی، ابوس٤٠ہ و س٠امی٪ ب٩ ششار، ابوہزیزہ :  راوی

َ٪ ب٩ِٔ شَ  ٩ًَِ أَبٔي َس٤َ٠ََة َوُس٠َامِیَ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ا أَ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٌَ َُّض٤َا َس٤ٔ بَا صَُزیَِزَة یُِدبٔرُ َشإر أ٧َ

ُٔوص٥ُِ  ٔ ََٓداٟ وَ٪  ُِ َِٟیُضوَز َوا٨ََّٟؼاَری  َا َشِؼبُ ا٢َ إٔ٪َّ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل

ہک روسؽ ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، زرہی، اوبہملس ف امیلسؿ نب ک ار، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اؿ دفونں ےن اوبرہریہ ےس ہک  

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وہید افر اصنری ابگوں وک ںیہن رےتگن ںیہ )ذہلا( مت اؿ ےک الخػ رکف۔

 اقحس نب اربامیہ، ایفسؿ، زرہی، اوبہملس ف امیلسؿ نب ک ار، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 اضخب رکےن ےس قلعتم

     1543    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبسا اًلي، خاٟس، اب٩ حارث، ًزرة، اب٩ ثاب ، ابوزبیر، جابز :  راوی

ًَِبسٔ  ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أَبٔي اٟزُّبَ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَزَِرةُ َوصَُو اب٩ُِ ثَابٕٔ   ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحارٔٔث  ث٨ََا َخأْٟس َوصَُو اب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ٩ًَِ اِْلَ  ٔ یِر



 

 

َّطُ َث  أ٧َ َٛ َة َوَرأُِسُط َؤِٟحَیُتطُ  َٓ َُٗحا َبٔي  ٥َ بٔأ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  تَٔي ا٨َّٟٔييُّ َػل
ُ ا٢َ أ َٗ  ٕ ٥َ َجابٔز ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َٓ ا٣َْة  َِ

بُوا ـٔ  َُیِّرُوا أَِو اِخ

دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، انب احرث، زعرة، انب اثتب، اوبزریب، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک 

ےل رک آےئ اؿ ےک رس ےک ابؽ افر ڈاڑیھ ےک ابؽ دفونں ےک دختم ںیم رضحت اوباحقہف )رضحت اوبرکب دصقی ےک فادل( وک 

 دفونں یہ اکی رطح ےک وہ رےہ ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اؿ اک رگن دبتلی رکگو افر مت اضخب رک گو۔

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، انب احرث، زعرة، انب اثتب، اوبزریب، اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داڑیھ زرد رکےن ےس قلعتم

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 داڑیھ زرد رکےن ےس قلعتم

     1544    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبساهَّلل ب٩ زی٨ار، زیس ب٩ اس٥٠، ًبیس یحٌي ب٩ حٜی٥، ابوٗتیبہ، :  راوی

ًَِبٔس اهَّللٔ بِ  ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبَة  ث٨ََا أَبُو  َٗا٢َ َحسَّ ٜٔی٥ٕ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا َیِحٌَي ب٩ُِ َح ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  ٩ٔ زٔی٨َإر 

ا٢َ َرأَیُِ  اب٩َِ ٤ًََُز شُ َٗ ُ ِٟٔحَیَتطُ ًُبَِیٕس  ٥َ ُشَؼرفِّ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرأَیُِ  ا٨َّٟٔييَّ َػل َ٘ َٓ َٔک  َٟطُ فٔي ذَٟ   ُ٠ِ ُ٘ َٓ ُ ِٟٔحَیَتُط   َؼرفِّ

ییحی نب میکح، اوبہبیتق، دبعارلنمح نب دبعاہلل نب دانیر، زدی نب املس، دیبع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت دبعاہلل نب رمع وک داھکی 

ہ اینپ ڈاڑیھ زرد ای رکےت ےھت ںیم ےن اؿ ےس اس ےک قلعتم اس ہلسلس ںیم درایتف ای وت اوہنں ےن اہک ہک روسؽ رکمی یلص ہک ف

 اہلل ہیلع فآہل فملس اس رطح ےس ای رکےت ےھت۔

 ییحی نب میکح، اوبہبیتق، دبعارلنمح نب دبعاہلل نب دانیر، زدی نب املس، دیبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرس افر زرفعاؿ ےس داڑیھ وک زرد رکان

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 فرس افر زرفعاؿ ےس داڑیھ وک زرد رکان



 

 

     1545    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسة ب٩ ًبساٟزحی٥، ٤ًزو ب٩ ٣ح٤س، اب٩ ابوزاؤز ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

 ًَ ازٕ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ أَبٔي َروَّ َٗ ٕس  ٤ًَِزُو ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ِبٔس اٟزَّحٔی٥ٔ  ًَ ًَِبَسةُ ب٩ُِ  ا٢َ لَاَ٪ ا٨َّٟٔييُّ أَِخبََر٧َا  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ِ ٧َآ

 ًَ َّي اهَّللُ  أ٪ َولَاَ٪ اب٩ُِ ٤ًََُز َػل ًِرَفَ َِٟوِرٔض َواٟزَّ ُ ِٟٔحَیَتُط بٔا َة َوُشَؼرفِّ بِتٔیَّ ا٢َ اٟشِّ ٌَ ٥َ َی٠َِبُص ا٨ِّٟ ١ُ َذَٟٔک ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ٌَ ِٔ  َش

ےک  وےت  دبعة نب دبعارلمیح، رمعف نب دمحم، انب اوبداؤد ، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑمچے

انہپ رکےت ےھت افر ڈاڑیھ وک زرد ای رکےت ےھت فرس ےس )فرس زرد رگن یک اھگس وہیت ےہ( افر زرفعاؿ ےس افر دبعاہلل نب رمع 

 یھب ایس رطح ےس رکےت ےھت۔

 دبعة نب دبعارلمیح، رمعف نب دمحم، انب اوبداؤد ، انعف، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابگوں ںیم  وڑ اگلےن ےس قلعتم

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 ابگوں ںیم  وڑ اگلےن ےس قلعتم

     1546    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زح٩٤ٗتیبہ، سٔیا٪، زہزی، ح٤یس ب٩ ًبساٟ :  راوی

 ٌَ ٣ُ  ُ ٌِ َٗا٢َ َس٤ٔ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٩ًَِ ح٤َُِیٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٔ أَِخبََر٧َا  ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَي ا اؤیََة َوصَُو 

٤َِٟٔسی٨َٔة أَ  ا٢َ َیا أَص١َِ ا َ٘ َٓ  ٕ ز ٌِ ّة ٩ِ٣ٔ َط ُٗؼَّ طٔ  ِّ٤ ُٛ َد ٩ِ٣ٔ  ٤َِٟٔسی٨َٔة َوأَِخَ ٥َ َی٨َِهي بٔا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ُ  ا٨َّٟٔييَّ َػل ٌِ ٥ِ َس٤ٔ ُٛ ی٩َِ ٤َ٠ًَُاُؤ

ائٔی١َ حٔیَن اتََّدَذ نَٔشاُؤص٥ُِ ٣ِٔث١َ َصَذا َِٜ  ب٨َُو إرِٔسَ ٤ََّا َص٠َ ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٔ َو  ٩ًَِ ٣ِٔث١ٔ َصٔذظ

ےس ہک  فہ دمہنی ونمرہ ںیم ربنم رپ ےھت۔ اوہنں  ہبیتق، ایفسؿ، زرہی، دیمح نب دبعارلنمح ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اعمفہی

ووں ےس ابگوں اک اکی اچھگ اکنال افر رفامای اے الہ دمہنی! مت گووگں ےک املعء اہکں ںیہ؟ ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

 

ئی
ت

 

صت

 ےن اینپ آ

ےھت ہک ینب ارسالیئ یک وتسمرات ابتہ وہ فآہل فملس ےس ہک  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس اکؾ یک اممتعن رفامےت ےھت افر رفامےت 

  ںیئ ہ اوہنں ےن اس رطح یک رحاکت  ںی۔

 ہبیتق، ایفسؿ، زرہی، دیمح نب دبعارلنمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 ابگوں ںیم  وڑ اگلےن ےس قلعتم

     1547    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي و ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ٤ًزو ب٩ ٣زة، سٌیس ب٩ ٣شیب :  راوی

ٔس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثىَّي َو٣َُح٤َّ ُس ب٩ُِ ا ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َس ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ٣ُزََّة   ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ رَفٕ  ٌِ ب٩ِٔ َج

٨ُِ  أََری أََحّسا شَ  ُٛ ا٢َ ٣َا  َٗ  ٕ ز ٌِ بَّّة ٩ِ٣ٔ َط ُٛ ََٓدَلب٨ََا َوأََخَذ  ٤َِٟٔسی٨ََة  اؤیَُة ا ٌَ ٔس٦َ ٣ُ َٗ ا٢َ  َٗ ٤َُِٟشیَّٔب  َِٟیُضوَز َوإٔ٪َّ َرُسو٢َ ا ٠ُطُ إ ٔاَّ ا ٌَ ِٔ

اُظ اٟزُّوَر اهَّللٔ ََٓش٤َّ ُط  َِ ٥َ ب٠ََ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ    َػل

دمحم نب ینثم ف دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، رمعف نب رمة، دیعس نب بیسم ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعمفہی دمہنی ونمرہ ںیم 

افر رفامای ںیم ےن ہی اکؾ یسک وک رکےت وہےئ ںیہن داھکی ےہ  رشتفی الےئ وت اوہنں ےن مہ گووگں وک ہبطخ ہک ای افر ابگوں اک اکی اھچگ ایل

 العفہ وہید ےک افر روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس اک انؾ زفر راھک ےہ۔

 دمحم نب ینثم ف دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، رمعف نب رمة، دیعس نب بیسم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیجھ ےس ابؽ  وڑےن ےس قلعتم

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 دیجھ ےس ابؽ  وڑےن ےس قلعتم

     1548    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٣بار ، شٌ٘وب ب٩ ٌٗ٘اَ، ٗتازة، اب٩ ٣شیب، ٣ٌاویہ ٤ًزو ب٩ یحٌي ب٩ حارث، ٣حبوب ب٩ ٣وسي، :  راوی

٤َُِٟباَرٔ   ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ ا َٗ ث٨ََا ٣َِحبُوُب ب٩ُِ ٣ُوَسي  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحارٔٔث  ٤ِزُو ب٩ُِ یَِحٌَي ب٩ِٔ ا ًَ َٔ أَِخبََر٧َا  ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ وَب ب٩ِٔ ا ُ٘ ٌِ ٩ًَِ َش

 ُ٩ًَِ ٣ ٤َُِٟشیَّٔب  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا َتاَزَة  َٗ ا٢َ ٩ًَِ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّورٔ   ٥ِ ُٛ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََضا ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ یَا أَیَُّضا ا٨َّٟاُض إٔ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل َٗ َّطُ  اؤَیَة أ٧َ ٌَ 

٤َِٟزِأَةُ فٔي َرأِٔسَضا ث٥َُّ تَ  ٠ُطُ ا ٌَ ا٢َ صَُو صََذا َتِح َ٘ َٓ اَصا بَیَِن أَیِٔسیض٥ِٔ  َ٘ ِٟ
َ أ َٓ ٕة َسِوَزاَئ  َٗ ٠َِیطٔ ِدتَ َوَجاَئ بَٔٔخِ ًَ  ٤ٔزُ 

رمعف نب ییحی نب احرث، وبحمب نب ومیس، انب ابمرک، وقعیب نب  ،عاع، اتقدة، انب بیسم، اعمفہی ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن 

رفامای اے گووگ! روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای ےہ مت وک زفر ےس۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی ایسہ 



 

 

 ڑپکے اک  اڑا اکنال افر رفامای یہی زفر ےہ افر وکیئ وعرت اس وک اےنپ رس ںیم رھک رک رس رپ افرپ ےس دفہٹپ افڑھ یتیل ےہ۔ رگن ےک

 رمعف نب ییحی نب احرث، وبحمب نب ومیس، انب ابمرک، وقعیب نب  ،عاع، اتقدة، انب بیسم، اعمفہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 دیجھ ےس ابؽ  وڑےن ےس قلعتم

     1549    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ساهَّلل، ٗتازة، سٌیس ب٩ ٣شیب، ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ًبساٟزحی٥، اسس ب٩ ٣وسي، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ہظا٦ ب٩ ابوًب :  راوی

 ٣ٌاویہ

ازُ  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أََسُس ب٩ُِ ٣ُوَسي  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اٟزَّحٔی٥ٔ  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ  ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ أَبٔي أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ب٩ُِ َس٤َ٠ََة 

٤َُِٟشیَّ  ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ِبٔس اهَّللٔ  ٩ًَِ اٟزُّورٔ َواٟزُّوُر ًَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهي  ًَ َّي اهَّللُ  اؤَیَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ٔب 

ًَلَي َرأِٔسَضا  ُّٕ ٤َِٟزِأَةُ َت٠ُ  ا

اتی ےہ ہک دمحم نب دبعاہلل نب دبعارلمیح، ادس نب ومیس،  ،ند نب ہملس، اشہؾ نب اوبدبع اہلل، اتقدة، دیعس نب بیسم، اعمفہی ےس رف

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زفر ےس اممتعن رفامیئ افر زفر فہ ےہ ہک  و اےنپ رس رپ ٹیپل ےل )ینعی دفرسے وک اےنپ ابؽ 

 زایدہ دالھکےن ےک ےیل ابؽ ںیم  وڑ اگلےئ(۔

 اتقدة، دیعس نب بیسم، اعمفہی دمحم نب دبعاہلل نب دبعارلمیح، ادس نب ومیس،  ،ند نب ہملس، اشہؾ نب اوبدبعاہلل، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  وڑ اگلےن فایل ینعی ابؽ ںیم ابؽ المےن فایل رپ تنعل ےس قلعتم

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 ےن فایل رپ تنعل ےس قلعتم وڑ اگلےن فایل ینعی ابؽ ںیم ابؽ الم

     1550    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیساهَّلل ب٩ سٌیس، ًلي، ًبیساهَّلل، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ  ًَلٔيٌّ  ث٨ََا 
ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ٥َ  أَِخبََر٧َا ًُبَِیُس اهَّللٔ ب٩ُِ َس ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل



 

 

َِٟوأػ٠َةَ  ٩َ ا ٌَ َٟ 

 دیبع اہلل نب دیعس، یلع، دیبع اہلل، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ابؽ ںیم ابؽ المےن فایل رپ

 تنعل رفامیئ۔

 اہلل، انعف، انب رمعدیبعاہلل نب دیعس، یلع، دیبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابؽ ںیم ابؽ المےن فایل افر ابؽ ناواےن فایل دفونں تنعل یک ہ قحت ںیہ

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 اےن فایل دفونں تنعل یک ہ قحت ںیہابؽ ںیم ابؽ المےن فایل افر ابؽ ناو

     1551    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، یحٌي، ہظا٦، ٓاك٤ة، اس٤اء :  راوی

٩ًَِ أَ  َٓاك٤َُٔة  ثَِتىٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ  ث٨ََا َیِحٌَي  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا ٔلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ِس٤َاَئ أَ٪َّ ا٣َِزأَّة َجائَِ  إ

َٚ َط  َت٤َزَّ َٓ   َِٜ ََّضا اِطَت وْض َوإ٧ٔ َِٟ  یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ إٔ٪َّ ب٨ِّٔتا لٔي رَعُ ا َ٘ َٓ  ٥َ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ًَلَيَّ ُج٨َاْح إِٔ٪ َوَػ٠ُِ  َػل َض١ِ  َٓ زَُصا  ٌِ

٩َ اهَّللُ ٌَ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٤ُِِٟشَتِؤػ٠َةَ ََٟضا ٓٔیطٔ  َِٟوأػ٠ََة َوا   ا

، اامسء ےس رفاتی ےہ ہک اکی اخوتؿ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہیئ افر رعض ای ای

 

مة
ط
 دمحم نب ینثم، ییحی، اشہؾ، اف

 ای ھجم رپ یسک مسق اک انگہ ےہ ارگ ںیم روسؽ اہلل! اکی ڑلیک ےہ  و ہک یئن ونیلی دنہل ےہ فہ امیبر ڑپ یئگ افر اس ےک رس ےک ابؽ ڑھج ےئگ وت

اس ےک رس ںیم ابؽ ناوا دفں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل اعتیل ےن تنعل رفامیئ ےہ ابؽ ںیم ابؽ ناواےن فایل افر ابؽ 

 المےن فایل رپ۔

، اامسء :  رافی

 

مة
ط
 دمحم نب ینثم، ییحی، اشہؾ، اف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسج وک وگد ےن افر وگداےن فایل وعروتں رپ تنعل

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 مسج وک وگد ےن افر وگداےن فایل وعروتں رپ تنعل



 

 

     1552    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ٣ح٤س ب٩ برش، ًبیساهَّلل، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

 ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ًُبَِیُس اهَّللٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ برِٔشٕ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٣َُح٤َّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٩َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ  أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز 

٠َیِ  ًَ َّي اهَّللُ  ٤ُِٟوَتٔظ٤َةَ َػل َِٟوأط٤ََة َوا ٤ُِٟوَتٔؼ٠ََة َوا َِٟوأػ٠ََة َوا ٥َ ا  طٔ َوَس٠َّ

وک  ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب رشب، دیبع اہلل، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن تنعل رفامیئ ابگوں

 فاےن فایل رپ۔ وڑےن فایل افر  وڑفاےن فایل رپ مسج وگدےن افر مسج دگ

 اقحس نب اربامیہ، دمحم نب رشب، دیبعاہلل، انعف، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رہچہ اک رفاں ااھکڑےن فایل افر داوتنں وک اشکدہ رکےن فایل رپ تنعل

  ااحدتی ابمرہکزتنی )آراشئ( ےس قلعتم :   ابب

 رہچہ اک رفاں ااھکڑےن فایل افر داوتنں وک اشکدہ رکےن فایل رپ تنعل

     1553    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س، طٌبہ، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ، ًبساهَّلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی

 َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ ا٢َ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ًَِبسٔ اهَّللٔ   ٩ًَِ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ْس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ  ا٢َ َحسَّ

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّي اهَّللُ  ٩َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٌَ َٟ  ٩ُ ٩ِ٣َ ٌَ ِٟ ٠َِّحأت أ ََا أَ َٔ ٤َُِٟت َؼأت َوا ٤ُِٟت٤٨ََِّ ٩َ اهَّللُ ا ٌَ َٟ ٥َ 

دمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، وصنمر، اربامیہ، ہمقلع، دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

)وخوصبریت ےئلیک( رفںیئ ااھکڑےن فایل وعروتں داوتنں وک اشکدہ رکےن فایل وعروتں افر  و دخافدن دقفس یک دیپاشئ وک دبیتل ںیہ اؿ رپ 

 تنعل رفامیئ۔

 دمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، وصنمر، اربامیہ، ہمقلع، دبعاہلل نب دوعسد :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 فایل رپ تنعل رہچہ اک رفاں ااھکڑےن فایل افر داوتنں وک اشکدہ رکےن

     1554    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 اح٤س ب٩ سٌیس، وہب ب٩ جزیز، وہ اپ٨ے واٟس سے، ا ا٤ًع، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ، ًبساهَّلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی

 ٔ ث٨ََا أَب ٕ َحسَّ ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َجزٔیز َٗا٢َ َحسَّ ٌٔیٕس  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ َس ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ُث  ٤ًََِع یَُحسِّ ُ  اِْلَ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ي 

٤ُِٟت٤٨ََِّ  ٠َِّحأت َوا َٔ ٤َُِٟت َِٟوأط٤َأت َوا ٥َ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٩َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ ِبٔس اهَّللٔ  ًَزَّ ًَ َٙ اهَّللٔ  َِّرأت َخ٠ِ ی َِ ٤ُِٟ َؼأت ا

 َوَج١َّ 

دمح نب دیعس، فبہ نب رجری، فہ اےنپ فادل ےس، االشمع، اربامیہ، ہمقلع، دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ا

ہیلع فآہل فملس ےن تنعل رفامیئ )ابگوں وک( ااھکڑےن فاویلں رپ افر رہچہ اک رفاں ااھکڑےن فاویلں رپ  و ہک دخافدن دقفس یک دیپاشئ وک 

 دبیتل ںیہ۔

 ادمح نب دیعس، فبہ نب رجری، فہ اےنپ فادل ےس، االشمع، اربامیہ، ہمقلع، دبعاہلل نب دوعسد :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وتنں وک اشکدہ رکےن فایل رپ تنعلرہچہ اک رفاں ااھکڑےن فایل افر دا

     1555    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یحٌي ب٩ ٣ح٤س، ٤ًز ب٩ حٔؽ، وہ اپ٨ے واٟس سے، ا ا٤ًع، ابزاہی٥، ابوًبیس ة، ًبساهَّلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی

ا٢َ حَ  َٗ ٕس  ُس ب٩ُِ َیِحٌَي ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔي ًُبَِیَسَة أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٤ًَِٔع  ٩ًَِ اِْلَ ث٨ََا أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ِٕٔؽ  ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح سَّ

َٙ اهَّللٔ یِّرَأت َخ٠ِ َِ ٤ُ ِٟ ٤َأت ا ٤َُِٟتَوطِّ ٠َِّحأت َوا َٔ ٤َُِٟت َؼأت َوا ٤ُِٟت٤٨ََِّ ٩َ اهَّللُ ا ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ أََتِتُط ا٣َِزأَ ٩ًَِ  َٓ َِٟ  أ٧ََِ    ا َ٘ َٓ ْة 

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ُٗو٢ُ ٣َا  ا٢َ َو٣َا لٔي  َا أَ َٗ َذا  َٛ َذا َو َٛ و٢ُ  ُ٘ َّٟٔذی َت  ا

 تنعل دمحم نب ییحی نب دمحم، رمع نب صفح، فہ اےنپ فادل ےس، االشمع، اربامیہ، اوبدیبع ة، دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےن

 رفامیئ رہچہ ےک ابؽ ااھکڑےن فاویلں رپ داتن اشکدہ رکےن فاویلں رپ افر وگدےن فاویلں رپ  و اہلل یک قولخؼ وک دبیتل ںیہ اکی اخوتؿ )ہی

ابت نس رک( اؿ ےک اپس احرض وہیئ افر رعض رکےن یگل ہک مت اک ا اک ا ےتہک وہ؟ اوہنں ےن اہک ںیم ہی ابت سک فہج ےس ہن وہکں اسیج 

 ؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےہ۔روس

 دمحم نب ییحی نب دمحم، رمع نب صفح، فہ اےنپ فادل ےس، االشمع، اربامیہ، اوبدیبع ة، دبعاہلل نب دوعسد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہکزتنی )آرا :   ابب



 

 

 رہچہ اک رفاں ااھکڑےن فایل افر داوتنں وک اشکدہ رکےن فایل رپ تنعل

     1556    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، س٠امی٪ ا ا٤ًع، ابزاہی٥ :  راوی

 َّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ا٢َ لَاأَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٤ًَِٔع  َ٪ اِْلَ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ رَفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ َ٪ ي 

٩َ َر  ٌَ َٟ  ٩ُ ٩ِ٣َ ٌَ ِٟ ٠َِّحأت أ ََا أَ َٔ ٤َُِٟت َؼأت َوا ٤ُِٟت٤٨ََِّ ٤َأت َوا ٤َُِٟتَوطِّ ٩َ اهَّللُ ا ٌَ َٟ و٢ُ  ُ٘ ِبُس اهَّللٔ َش ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُسوًَ َّي اهَّللُ   ٢ُ اهَّللٔ َػل

دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، امیلسؿ االشمع، اربامیہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل نب دوعسد ےن رفامای اہلل اعتیل ےن تنعل 

اویلں رپ آاگہ وہ اجؤ ہک ںیم تنعل رک ا رفامیئ وگدےن فایل وعروتں رپ افر رہچہ ےک ابؽ ااھکڑےن فاویلں رپ افر داوتنں وک اشکدہ رکےن ف

 وہں نج رپ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن تنعل رفامیئ ےہ

 دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، امیلسؿ االشمع، اربامیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اؿ ےک رگن ےس قلعتمزرفع

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 زرفعاؿ ےک رگن ےس قلعتم

     1557    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، اس٤اًی١، ًبساٌٟزیز، ا٧ص :  راوی

ٌٔی١َ  ٩ًَِ إِٔس٤َ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ًِرَفَ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٥َ أَِ٪ َیَتزَ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص   ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ

 اٟزَُّج١ُ 

ااحسؼ نب اربامیہ، اامسلیع، دبعازعلزی، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ رمدفں ےک 

 ()ینعی وعرت ےک ےیل ہی رگن الحؽ ےہےیل زرفعاؿ ےس 

 اقحس نب اربامیہ، اامسلیع، دبعازعلزی، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 زرفعاؿ ےک رگن ےس قلعتم



 

 

     1558    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٤ًز ب٩ ًلي ب٩ ٣٘س٦، زَکیا ب٩ یحٌي ب٩ ٤ًارة انؼاری، ًبساٌٟزیز ب٩ ػہیب، ا٧ص :  راوی

یَّا ب٩ُِ یَِحٌَي ب٩ِٔ ٤ًَُاَرَة اِْلَ  ث٨ََا َزََکٔ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ٦ سَّ َ٘ ًَلٔيِّ ب٩ِٔ ٣ُ ُس ب٩ُِ ٤ًََُز ب٩ِٔ  ٔ ب٩ِٔ ُػَضِیٕب أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا  ٩ًَِ ِنَؼارٔیُّ 

ًِرٔفَ اٟزَُّج١ُ ٔج٠َِسظُ  ٥َ أَِ٪ یُزَ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ  ٩ًَِ أ٧ََٕص 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع  دمحم نب رمع نب یلع نب دقمؾ، زرکای نب ییحی نب امعرة ااصنری، دبعازعلزی نب بیہص، اسن ےس رفاتی ےہ ہک

 فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ رمد وک مسج رپ زرفعاؿ اگلےن ےس۔

 دمحم نب رمع نب یلع نب دقمؾ، زرکای نب ییحی نب امعرة ااصنری، دبعازعلزی نب بیہص، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخوبش ےک قلعتم ااحدثی

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وخوبش ےک قلعتم ااحدثی

     1559    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ، وٛیٍ، ًزرة ب٩ ثاب ، ث٤ا٣ة ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ا٧ص، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

ا٢َ أَ  َٗ  ُٙ ٔ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ أ٧ََٕص  ٩ًَِ ث٤َُا٣ََة ب٩ِٔ  ًَزَِرةُ ب٩ُِ ثَابٕٔ   ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍْ ا٢َ ٧َِبأ٧ََا َوٛٔی َٗ ٕک 

٥ِ َیزُزَّظُ  َٟ ُتَٔي بٔٔلیٕب  ٥َ إَٔذا أ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   لَاَ٪ ا٨َّٟٔييُّ َػل

 

 

نب دبعاہلل نب اسن، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  ااحسؼ ، فعیک، زعرة نب اثتب، امثمة

دختم ںیم سج فتق وکیئ صخش وخوبش ےک رک احرض وہ ا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس وک فاسپ ہن رفامےت )ینعی وخوبش ےل ایل 

 رکےت ےھت(۔

 نب دبع :  رافی

 

 اہلل نب اسن، اسن نب امکلاقحس، فعیک، زعرة نب اثتب، امثمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وخوبش ےک قلعتم ااحدثی

     1560    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ساهَّلل ب٩ ٓؼاٟة ب٩ ابزاہی٥، ًبساهَّلل ب٩ یزیس ٣٘بری، سٌیس، ًبیساهَّلل ب٩ ابوجٌرف، ا ارعد، ابوہزیزہًبی :  راوی

ا٢َ  َٗ ُئ  ٤ُِٟرِقٔ ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ َیزٔیَس ا ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ََٟة ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  ا ـَ َٓ ثَىٔي  أَِخبََرنٔي ًُبَِیُس اهَّللٔ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیْس  ث٨ََا َس ًُبَِیُس اهَّللٔ َحسَّ

ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٔد  ٩ًَِ اِْلرَِعَ رَفٕ  ٌِ َُّط ب٩ُِ أَبٔي َج إ٧ٔ َٓ ُظ  ََل َیزُزَّ َٓ ٠َِیطٔ كٔیْب  ًَ َق  رُعٔ

٤َِِٟح١ٔ٤َ كَیُِّب اٟزَّائَٔحةٔ  ُٕ ا ٔٔی  َخ

 نب ارب

 

امیہ، دبعاہلل نب زیدی ربقمی، دیعس، دیبع اہلل نب اوبرفعج، االرعج، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی دیبع اہلل نب اصفَة

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج یسک ےک اسےنم وخوبش شیپ یک اجےئ وت فہ صخش اس وک فاسپ ےن رکے ویکہکن اس اک فزؿ 

 مک ےہ نکیل وخوبش دمعہ ےہ۔

 نب اربامیہ، دبعاہلل نب زیدی ربقمی، دیعس، دیبعاہلل نب اوبرفعج، االرعج، اوبرہریہدیبع :  رافی

 

 اہلل نب اصفَة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وخوبش ےک قلعتم ااحدثی

     1561    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، اب٩ ًحَل٪، بٜیر، ًبیساهَّلل ب٩ سٌیس، یحٌي، اب٩ ًحَل٪، بٜیر ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ا اطخ،  :  راوی

 بُس ب٩ سٌیس، زی٨ب

٩ًَِ اب٩ِٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َجزٔیْز  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ث٨ََا َیِحٌَي  أَِخبََر٧َا إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ٕ ح َوأ٧ََِبأ٧ََا ًُبَِیُس اهَّللٔ ب٩ُِ َس َٜیِر ٩ًَِ بُ ًَِحََلَ٪ 

٩ًَِ َزی٨ََِب ا٣ِ  ٌٔیٕس  ٩ًَِ بُُِسٔ ب٩ِٔ َس ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ اِْلََطخِّ  َٜیِرُ ب٩ُِ  ثَىٔي بُ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِحََلَ٪  ا٢َ ٩ًَِ اب٩ِٔ  َٗ   َِٟ ا َٗ ًَِبٔس اهَّللٔ   ٔ  َزأَة

ََل َت٤َصَّ كٔیّبا َٓ ٌَٔظاَئ  ِٟ ٩َّ ا ُٛ ٥َ إَٔذا َطضَٔسِت إِٔحَسا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، انب الجعؿ، ریکب، دیبع اہلل نب دیعس، ییحی، انب الجعؿ، ریکب نب دبعاہلل نب االجش، رسب نب دیعس، زبنی ےس 

دبعاہلل نب دوعسد یک اہیلہ مرتحہم ںیھت ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج فتق رفاتی ےہ ہک  و رضحت 

وکیئ اہمترے ںیم ےس امنز اشعء ےک فاےطس دجسم ںیم احرض وہ ینعی  و اخوتؿ امنز اشعء ےک فاےطس دجسم ںیم احرض وہان ہاےہ وت وخوبش ہن 

 اگلےئ۔

 ری، انب الجعؿ، ریکب، دیبعاہلل نب دیعس، ییحی، انب الجعؿ، ریکب نب دبعاہلل نب االجش، رسب نب دیعس، زبنیاقحس نب اربامیہ، رج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وخوبش ےک قلعتم ااحدثی

     1562    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ٠سج

اح٤س ب٩ سٌیس، شٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، وہ اپ٨ے واٟس سے، ػاٟح، ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ٤ًزو ب٩ ہظا٦، بٜیر ب٩ ًبساهَّلل  :  راوی

 ب٩ ا اطخ، بُس ب٩ سٌیس، زی٨ب

 ٌِ ث٨ََا َش ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ٤ِزٔو ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ َس ًَ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َػأٟٕح  ث٨ََا أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ُ٘

ُة ا٣ِزَ  ٔٔیَّ َ٘ ٌٔیٕس أَِخبََرِتىٔي َزی٨َُِب اٟثَّ ٩ًَِ بُُِسٔ ب٩ِٔ َس ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ اِْلََطخِّ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  َٜیِر ٩ًَِ بُ ِبٔس اهَّللٔصَٔظا٦ٕ  ًَ َّي أَةُ   أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

َََٓل َت٤َصِّ كٔیّبا ٌَٔظأئ  ِٟ ٔلَي ا ِجٔ  إ ََٟضا إَٔذا َخَ ا٢َ  َٗ  ٥َ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  اهَّللُ 

، ادمح نب دیعس، وقعیب نب اربامیہ، فہ اےنپ فادل ےس، اصحل، دمحم نب دبعاہلل نب رمعف نب اشہؾ، ریکب نب دبعاہلل نب االجش، رسب نب دیعس

 ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج فتق مت امنز اشعء ےک فاےطس ولکن وت وخوبش ہن اگلؤ۔ زبنی

ادمح نب دیعس، وقعیب نب اربامیہ، فہ اےنپ فادل ےس، اصحل، دمحم نب دبعاہلل نب رمعف نب اشہؾ، ریکب نب دبعاہلل نب االجش، رسب  :  رافی

 نب دیعس، زبنی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وخوبش ےک قلعتم ااحدثی

     1563    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ر ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ا اطخ، بُس ب٩ سٌیس، زی٨ب ث٘ٔیةٗتیبہ، ٟیث، اب٩ ابوجٌرف، بٜی :  راوی

ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ اِْلََطخِّ  ٔ ب٩ِٔ  َٜیِر ٩ًَِ بُ رَفٕ  ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي َج ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ث٨ََا  ٩ًَِ َزی٨ََِب و َحسَّ ٌٔیٕس  ٩ًَِ بُُِسٔ ب٩ِٔ َس  

َّي اهَّللُ  ٔٔیَّةٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل َ٘ ب٩ََّ كٔیّبااٟثَّ َََٓل َترِقَ ٤َِِٟشحٔٔس  ٔلَي ا َجِ  إ ا٢َ أَیَُّت٩َُّٜ َخَ َٗ  ٥َ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ   

 ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 

فتئة
ق

 

ی
ہبیتق، ثیل، انب اوبرفعج، ریکب نب دبعاہلل نب االجش، رسب نب دیعس، زبنی 

 صخش دجسم ںیم اجےن ےگل وت وخوبش ہن اگلےئ۔ےن اراشد رفامای سج فتق مت ںیم ےس وکیئ 

  :  رافی

 

فتئة
ق

 

ی
 ہبیتق، ثیل، انب اوبرفعج، ریکب نب دبعاہلل نب االجش، رسب نب دیعس، زبنی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وکیسن وخوبش دمعہ ےہ؟

  قلعتم ااحدتی ابمرہکزتنی )آراشئ( ےس :   ابب

 وکیسن وخوبش دمعہ ےہ؟

     1564    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ہظا٦ ب٩ ًیسي، ابو ٤٘٠ًہ َفوی، ًبساهَّلل ب٩ ٣ح٤س، یزیس ب٩ خؼیٔة، بُس ب٩ سٌیس، ابوہزیزہ :  راوی

ا َٗ ُس ب٩ُِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ًٔیَسي  َة أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٔ ثَىٔي یَزٔیُس ب٩ُِ ُخَؼِی ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ؤیُّ  ِٟرَفِ ٤ََة ا َ٘ ٠ِ ًَ ث٨ََا أَبُو  ٢َ َحسَّ

ا٢َ أَی٤َُّا ا٣َِزأَ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌٔیٕس  ٨َا ةٕ أََػابَِ  بَدُ ٩ًَِ بُُِسٔ ب٩ِٔ َس ٌَ َََٓل َتِظَضِس ٣َ وّرا 

ةَ  ٌَٔظاَئ اِْلٔخَ ِٟ  ا

، رسب نب دیعس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل

 

ئفة ی
ض

 

ذ
 دمحم نب اشہؾ نب یسیع، اوب ہمقلع رففی، دبعاہلل نب دمحم، زیدی نب 

  امنز اشعء یک امجتع ںیم اشلم ہن وہ۔ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و وکیئ وعرت )وخوبش یک( دوھین ےل وت فہ امہرے اسھت

، رسب نب دیعس، اوبرہریہ :  رافی

 

ئفة ی
ض

 

ذ
 دمحم نب اشہؾ نب یسیع، اوب ہمقلع رففی، دبعاہلل نب دمحم، زیدی نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخوبش ےک قلعتم ااحدثی

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وخوبش ےک قلعتم ااحدثی

     1565    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حرضت ابو سٌیس :  راوی

بَ  ٌِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ُط َٗ َُزَِواَ٪  ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  َٙ ٩ًَِ أَبٔي أَِخبََر٧َا أَبُو بََِکٔ ب٩ُِ إِٔسَح ٤ُِِٟشَت٤ٔزُ  رَفٕ َوا ٌِ ٩ًَِ ُخ٠َِیٔس ب٩ِٔ َج ُة 

٤ِِٟٔشٔک  ٥َ ا٣َِزأَّة َحَظِ  َخاَت٤ََضا بٔا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َذََکَ ا٨َّٟٔييُّ َػل َٗ ٌٔیٕس  ٩ًَِ أَبٔي َس َة  یٔب  َنرِضَ ا٢َ َوصَُو أَكَِیُب اٟلِّ َ٘ َٓ 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی اخوتؿ اک کذرکہ ای ہک سج ےن اینپ اوگنیھٹ ںیم کشم  رضحت اوب دیعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی

 رھب یل یھت وت رفامای ہی بس ےس دمعہ مسق یک وخوبش ےہ۔



 

 

 رضحت اوب دیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اممتعن ےس قلعتموسان ےننہپ یک

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وسان ےننہپ یک اممتعن ےس قلعتم

     1566    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلي، یحٌي و یزیس و ٣ٌت٤ز و برش ب٩ ٣ٔـ١، ًبیساهَّلل، ٧آٍ، سٌیس ب٩ ابوہ٨س، ابو٣وسي :  راوی

 َ َ أَِخب ث٨ََا ًُب اُٟوا َحسَّ َٗ  ١ٔ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ َت٤ْٔز َوبرِٔشُ ب٩ُِ ا ٌِ ث٨ََا یَِحٌَي َوَیزٔیُس َو٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ٌٔیسٔ َر٧َا  ٩ًَِ َس  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ِیُس اهَّللٔ 

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ أَبٔي ٣ُوَسي أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل صََب  ب٩ِٔ أَبٔي ص٨ِٕٔس  یَز َواٟذَّ ََِٟحٔ ًٔي ا زَّ َوَج١َّ أََح١َّ ِٔل٧َٔأث أ٣َُّ ًَ ا٢َ إٔ٪َّ اهَّللَ  َٗ

ورٔصَا ُٛ ًَلَي ذُ ٣َُط   َورَحَّ

 رمعف نب یلع، ییحی ف زیدی ف رمتعم ف رشب نب لضفم، دیبع اہلل، انعف، دیعس نب اوبدنہ، اوبومیس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

راشد رفامای البہبش دخافدن دقفس ےن الحؽ رفامای ریمی اتم یک وخانیت ےک ےیل رمشی افر وسےن وک افر رمدفں ےک ےیل فآہل فملس ےن ا

 اؿ دفونں وک رحاؾ ای۔

 رمعف نب یلع، ییحی ف زیدی ف رمتعم ف رشب نب لضفم، دیبعاہلل، انعف، دیعس نب اوبدنہ، اوبومیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وسےن یک اوگنیھٹ ےننہپ یک اممتعن ےس قلعتم

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وسےن یک اوگنیھٹ ےننہپ یک اممتعن ےس قلعتم

     1567    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤س ب٩ وٟیس، ٣ح٤س، طٌبہ، ابوبَک ب٩ حٔؽ، ًبساهَّلل ب٩ ح٨ین، اب٩ ًباض٣ح :  راوی

 ٩ًَِ ِٕٔؽ  ٩ًَِ أَبٔي بََِکٔ ب٩ِٔ َح َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ْس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟؤٟیٔس  ُس ب٩ُِ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ح٨َُیِٕن  ًَ



 

 

 ًَ ا٢َ ٧ُضٔیُ   َٗ ٍْ ًَبَّإض  ٔ أَ َوأ٧ََا َراٛ َصٔب َوأَِ٪ أَِِقَ
ٔ َوَخاَت٥ٔ اٟذَّ ِؤب اِْلَِح٤َز  ٩ِ اٟثَّ

دمحم نب ف دی، دمحم، ہبعش، اوبرکب نب صفح، دبعاہلل نب نینح، انب ابعس ےن رفامای ہک ںیم الؽ رگن ےک ڑپکے ےننہپ ےس افر وسےن یک 

  وہں۔اوگنیھٹ ےننہپ ےس افر روکع ںیم رقآؿ رکمی ڑپےنھ ےس عنم ای ایگ

 دمحم نب ف دی، دمحم، ہبعش، اوبرکب نب صفح، دبعاہلل نب نینح، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وسےن یک اوگنیھٹ ےننہپ یک اممتعن ےس قلعتم

     1568    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 شٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، یحٌي، اب٩ ًحَل٪، ابزاہی٥ ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ح٨ین، وہ اپ٨ے واٟس سے، اب٩ ًباض، ًلي :  راوی

ا٢َ  َٗ ًَِحََلَ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا یَِحٌَي  ا٢َ َحسَّ َٗ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ُ٘ ٌِ ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا َش ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ح٨َُیِٕن  أَِخبََرنٔي إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ 

أَ  َصٔب َوأَِ٪ أَِِقَ
٩ًَِ َخاَت٥ٔ اٟذَّ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ ٧ََضانٔي ا٨َّٟٔييُّ َػل َٗ ًَلٓٔيٕ   ٩ًَِ ًَبَّإض  يِّ اب٩ِٔ  سِّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٍْ َو ٔ آَ٪ َوأ٧ََا َراٛ ِٟرُقِ  ا

 ًَ ِؼرَفٔ َو ٌَ ٤ُ ِٟ  ٩ِ ا

وقعیب نب اربامیہ، ییحی، انب الجعؿ، اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح، فہ اےنپ فادل ےس، انب ابعس، یلع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی 

 ےس افر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک عنم رفامای وسےن یک اوگنیھٹ ےننہپ ےس افر رقآؿ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس روکع ںیم ڑپےنھ

 ریمشی ڑپکا ےننہپ ےس افر مسک اک رگن ےننہپ ےس۔

 وقعیب نب اربامیہ، ییحی، انب الجعؿ، اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح، فہ اےنپ فادل ےس، انب ابعس، یلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہکزتنی :   ابب

 وسےن یک اوگنیھٹ ےننہپ یک اممتعن ےس قلعتم

     1569    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ ساب٘ہ حسیث ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

٩ًَِ یَزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔي َحبٔیٕب  ٩ًَِ ا٠َِّٟیٔث  ازٕ  ٍَ أَِخبََر٧َا ًٔیَسي ب٩ُِ َح٤َّ َّطُ َس٤ٔ ثَُط أ٧َ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ح٨َُیِٕن أَ٪َّ أَبَاُظ َحسَّ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ 

يِّ  سِّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ُٟبُؤض ا َصٔب َو ٩ًَِ َخاَت٥ٔ اٟذَّ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  و٢ُ ٧ََضانٔي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ُ٘ ا َش آٔ٪  ٠ًَٔیًّ ِٟرُقِ ائَٔة ا ِؼرَفٔ َؤِقَ ٌَ ٤ُِٟ َوأ٧ََا َوا



 

 

 ٍْ ٔ  َراٛ

 ، یلع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک عنم 

 

ں
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ت

 

جت

 

ب ب

یسیع نب  ،ند ، ثیل ، زیدی نب ایب بیبح، اربامیہ 

 اک رگن رفامای وسےن یک اوگنیھٹ ےننہپ ےس افر رقآؿ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس روکع ںیم ڑپےنھ ےس افر ریمشی ڑپکا ےننہپ ےس افر مسک

 ےننہپ ےس

 رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وسےن یک اوگنیھٹ ےننہپ یک اممتعن ےس قلعتم

     1570    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حارث ب٩ ٣شٜین، اب٩ ٗاس٥، ٣اٟک، ٧آٍ، ابزاہی٥ ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ح٨ین، وہ اپ٨ے واٟس سے، ًلي :  راوی

 ًَ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ثَىٔي ٣َأْٟک  أس٥ٔ َحسَّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا  ٍُ ٠َِیطٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔیٕن ِٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ا٢َ ا ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ َٗ ٩ِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ 

ائَةٔ فٔي اٟزُّ  ِٟرٔقَ ٩ًَِ ا  ٥َ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ ٧ََضانٔي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ًَلٓٔيٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َٔ ح٨َُیِٕن  و ُٛ 

یلع ےس رفاتی ےہ ہک ھجم وک روسؽ رکمی احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، انعف، اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح، فہ اےنپ فادل ےس، 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن روکع ںیم رقآؿ رکمی ڑپےنھ ےس عنم رفامای۔

 احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، انعف، اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح، فہ اےنپ فادل ےس، یلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وسےن یک اوگنیھٹ ےننہپ یک اممتعن ےس قلعتم

     1571    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨ے واٟس سے، ًليحارث ب٩ ٣شٜین، اب٩ ٗاس٥، ٣اٟک، ٧آٍ، ابزاہی٥ ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ح٨ین، وہ اپ :  راوی

 ٩ًَِ ْب  ث٨ََا رَحِ ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟوارٔٔث  ِبٔس ا ًَ ٤َٔس ب٩ُِ  ًَِبُس اٟؼَّ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبٔس اهَّللٔ  ٤ِزُو ب٩ُِ أَِخبََرنٔي َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ًَ ثَىٔي   َیِحٌَي َحسَّ

 ٔ٠ًَ ثَىٔي اب٩ُِ ح٨َُیِٕن أَ٪َّ  ا أَِخبََرُظ َحسَّ ٌّ ٔ َسکٔيُّ أَ٪َّ ٧َآ َٔ ِٟ ٕس ا ٌِ ٩ًَِ ثَٔیأب َس  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ ٧ََضانٔي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ثَُط  ا َحسَّ یًّ

 ٍْ ٔ أَ َوأ٧ََا َراٛ يِّ َوأَِ٪ أَِِقَ سِّ َ٘ ِٟ َصٔب َوُِٟبٔص ا ٩ًَِ َخاَت٥ٔ اٟذَّ ِؼرَفٔ َو ٌَ ٤ُ ِٟ  ا



 

 

اتی ےہ ہک ھجم وک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہرفؿ نب دبعاہلل، دبعادمصل نب دبعاگوارث، رحب، ٰییحی، رمعف نب دعس ےس رف

 ےن روکع ںیم رقآؿ رکمی ڑپےنھ ےس عنم رفامای۔

 احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، انعف، اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح، فہ اےنپ فادل ےس، یلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وسےن یک اوگنیھٹ ےننہپ یک اممتعن ےس قلعتم

     1572    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ سابٙ ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

 ُ ث٨ََا أَب ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِخبََر٧َا یَِحٌَي ب٩ُِ زُُرِسَ   ثَُط  َس ب٩َِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ٕ أَ٪َّ ٣َُح٤َّ ثٔیر َٛ ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١َ  و إِٔس٤َ

ِؼ  ٌَ ٩ًَِ ُِٟبٔص ثَِوٕب ٣ُ  ٍٕ ٩ًَِ أَِربَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ ٧ََضانٔي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ًَلٓٔيٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ اٟتَّ ح٨َُیِٕن  ٥ٔ بَٔداَت٥ٔ رَفٕ َو َدتُّ

 ٍْ ٔ آَ٪ َوأ٧ََا َراٛ ِٟرُقِ أَ ا یَّةٔ َوأَِ٪ أَِِقَ شِّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ُِٟبٔص ا َصٔب َو  اٟذَّ

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک زتنی :   ابب

 وسےن یک اوگنیھٹ ےننہپ یک اممتعن ےس قلعتم

     1573    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حارث ب٩ ٣شٜین، اب٩ ٗاس٥، ٣اٟک، ٧آٍ، ابزاہی٥ ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ح٨ین، وہ اپ٨ے واٟس سے، ًلي :  راوی

َساَ٪ أَِخبََرنٔي إٔبَِزاصٔی٥ُ بِ  ٌِ ٩ًَِ َیِحٌَي أَِخبََرنٔي َخأُٟس ب٩ُِ ٣َ ث٨ََا َطِیَباُ٪  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي  ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ وَب  ُ٘ ٌِ  أَ٪َّ ٩ُ َش

٩ًَِ ثَٔیأب ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهي  ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َٗ ا  ٠ًَٔیًّ ثَطُ أَ٪َّ  أَ َوصَُو اب٩َِ ح٨َُیِٕن َحسَّ ٔ َوأَِ٪ َشرِقَ یز ََِٟحٔ ٩ًَِ ا ِؼرَفٔ َو ٌَ ٤ُ ِٟ

 ٍْ ٔ َصٔب  َراٛ ٩ًَِ َخاَت٥ٔ اٟذَّ  َو

اربامیہ نب وقعیب، نسح نب ومیس،ابیشؿ، اخدل نب دعماؿ، انب نینح، یلع ےس رفاتی ےہ ہک ھجم وک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس ےن روکع ںیم رقآؿ رکمی ڑپےنھ ےس عنم رفامای۔



 

 

 احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، انعف، اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح، فہ اےنپ فادل ےس، یلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

  قلعتموسےن یک اوگنیھٹ ےننہپ یک اممتعن ےس

     1574    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ُ  ا٨َّٟ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ْس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا ٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َبٔظیر رِضَ ب٩َِ أ٧ََٕص 

 َ صَٔب ٧ ٩ًَِ َخاَت٥ٔ اٟذَّ َُّط ٧ََهي  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة   ضٔیٕک 

دمحم نب ینثم، دمحم،ہبعش، اتقدہ، رضن نب اسن، ریشب نب کیہن، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

  وسےن یک اوگنیھٹ ےننہپ ےسفملس ےن اممتعن رفامیئ

 رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وسےن یک اوگنیھٹ ےننہپ یک اممتعن ےس قلعتم

     1575    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ سابٙ ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

ِٟحَ  ٩ًَِ ا ثَىٔي إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ كَِض٤َاَ٪  ا٢َ َحسَّ َٗ ثَىٔي أَبٔي  ًَِبسٔ اهَّللٔ َحسَّ ِٔٔؽ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح أد  َِٟححَّ حَّأد َوصَُو اب٩ُِ ا

٠٤َِٟٔٔک  ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ َتاَزَة  َٗ ًَ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٔ ب٩ِٔ ٧َضٔیٕک  ٩ًَِ َبٔظیر ٥ٔ ب٩ِٔ ًُبَِیٕس  ٩ِ َتَدتُّ

َصٔب   اٟذَّ

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک )ابمرک( اوگنیھٹ افر اس رپ دنکہ ابعرت

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک )ابمرک( اوگنیھٹ افر اس رپ دنکہ ابعرت

     1576    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلي ب٩ ححز، اس٤اًی١، ًبساهَّلل ب٩ زی٨ار، اب٩ ٤ًز :  راوی

ا٢َ اتََّدَذ َرُسو٢ُ ا َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر   ٩ًَِ ٌٔی١َ  ٩ًَِ إِٔس٤َ  ٕ ًَلٔيُّ ب٩ُِ حُِحز ٥َ أَِخبََر٧َا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َخاَت٥َ  هَّللٔ َػل

ا٢َ َرُسو َ٘ َٓ َصٔب  اتََّدَذ ا٨َّٟاُض َخَواتٔی٥َ اٟذَّ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ٠ََٓبَٔشُط َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َصٔب  ٠ًََِیطٔ اٟذَّ َّي اهَّللُ  ٢ُ اهَّللٔ َػل

 َ٨َٓ َِٟبَشطُ أَبَّسا  ٩َِٟ أَ ِّي  ٔن َِٟداَت٥َ َوإ َِٟبُص َصَذا ا ٨ُِ  أَ ُٛ ِّي  ٔن ٥َ إ ٨ََبَذ ا٨َّٟاُض َخَواتٔی٤َُض٥ِ َوَس٠َّ َٓ  َبَذُظ 

 یلع نب رجح، اامسلیع، دبعاہلل نب دانیر، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسےن یک اوگنیھٹ ونبایئ رھپ

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک نہپ ایل۔ گووگں ےن یھب وسےن یک اوگنایھٹں ونباںیئ آپ یلص

اس وک اتنہپ وہں نکیل ںیم یھبک اب اس وک ںیہن ونہپں اگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رھپ اس وک ا ار دای گووگں ےن یھب فہ 

 اوگنایھٹں ا ار د ں۔

 یلع نب رجح، اامسلیع، دبعاہلل نب دانیر، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک )ابمرک( اوگنیھٹ افر اس رپ دنکہ ابعرت

     1577    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ابزاہی٥، ٣ح٤س ب٩ برش، ًبیساهَّلل، ٧آٍ، اب٩ ٤ًزاسحٙ  :  راوی

 ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ًُبَِیُس اهَّللٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ برِٔشٕ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٣َُح٤َّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ُع َخاَت٥ٔ  أَِخبََر٧َا إِٔسَح ِ٘ ا٢َ لَاَ٪ َن َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز 

٠َیِ  ًَ َّى اهَّللُ  ْس َرُسو٢ُ اهَّللٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٥َ ٣َُح٤َّ  طٔ َوَس٠َّ

رت ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب رشب، دیبع اہلل، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اوگنیھٹ رپ ہی ابع

 (شقن یھت دمحم روسؽ اہلل )یلص اہلل ہیلع فآہل فملس



 

 

 اہلل، انعف، انب رمعاقحس نب اربامیہ، دمحم نب رشب، دیبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک )ابمرک( اوگنیھٹ افر اس رپ دنکہ ابعرت

     1578    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًباض ب٩ ًبساٌٟوی٥، ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًز، یو٧ص، زہزی، ا٧ص :  راوی

 ٔ ٩ًَِ اٟزُّصِز ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا یُو٧ُُص  َٗ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ ٤ًََُز  ا٢َ َحسَّ َٗ ٔوی٥ٔ  ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ بَّاُض ب٩ُِ  ٌَ ِٟ َّ أَِخبََر٧َا ا ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ي اهَّللُ یِّ 

ْس َرُسو٢ُ اهَّللٔ  ُظُط ٣َُح٤َّ ِ٘ ُط َحَبٔشيٌّ َوَن َٓؼُّ ٕٚ َو َدَذ َخاَت٤ّا ٩ِ٣ٔ َورٔ
 ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اتَّ

ابعس نب دبعامیظعل، امثعؿ نب رمع، ویسن، زرہی، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہادنی یک اوگنیھٹ 

 ( اھت اکےل رگن اک افر اس رپ ہی شقن اھت دمحم روسؽ اہلل )یلص اہلل ہیلع فآہل فملسونبایئ اس اک ہنیگن قیقع

 ابعس نب دبعامیظعل، امثعؿ نب رمع، ویسن، زرہی، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ااحدتی ابمرہکزتنی )آراشئ( ےس قلعتم :   ابب

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک )ابمرک( اوگنیھٹ افر اس رپ دنکہ ابعرت

     1579    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤یس ب٩ ٣شٌسة، برش، اب٩ ٣ٔـ١، طٌبہ، ٗتازة، ا٧ص :  راوی

٩ًَِ برِٔشٕ َسَة  ٌَ َّي  أَِخبََر٧َا ح٤َُِیُس ب٩ُِ ٣َِش ا٢َ أََراَز َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ  ١ٔ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ َوصَُو اب٩ُِ ا

اتَّ  َٓ ُؤَ٪ َٛٔتابّا إ ٔاَّ ٣َِدُتو٣ّا  ُض٥ِ  َا َشرِقَ
َّ اُٟوا إ٧ٔ َ٘ َٓ ٔلَي اٟزُّو٦ٔ  ٥َ أَِ٪ یَُِٜتَب إ

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ٔلَي بََیأؿطٔ َدَذ َخاَت٤ّا اهَّللُ  ِّي أ٧َُِوزُ إ أَن َٛ ٕة  َـّ ٔ ٓ ٩ِ٣ٔ

ْس َرُسو٢ُ اهَّللٔ  ٔ َونَُ٘ٔع ٓٔیطٔ ٣َُح٤َّ  فٔي یَٔسظ

دیمح نب دعسمة، رشب، انب لضفم، ہبعش، اتقدة، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اشہ رفؾ وک ھچک رحتری 

اس رحتری ای وتکمب وک ںیہن ڑپےتھ سج رپ رہم ہن وہ اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامان ہااہ گووگں ےن رعض ای الہ رفؾ 

 ہادنی یک اکی رہم ونبایئ ہک وگای ںیم اس یک دیفسی وک دھکی راہ وہں افر اس ںیم ہی رحتری افر شقن رکاای دمحم روسؽ اہلل۔

 دیمح نب دعسمة، رشب، انب لضفم، ہبعش، اتقدة، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک )ابمرک( اوگنیھٹ افر اس رپ دنکہ ابعرت

     1580    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، اب٩ وہب، یو٧ص، زہزی، ا٧ص :  راوی

َّي  ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٩ًَِ یُو٧َُص  ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اتََّدَذ َخاَت٤ّا أَِخبََر٧َا  اهَّللُ 

ُط َحَبٔشيٌّ  َٓؼُّ ٕٚ َو  ٩ِ٣ٔ َورٔ

، انب فبہ، ویسن، زرہی، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہادنی یک اکی اوگنیھٹ ونبایئ سج اک ہبیتق

 (ہنیگن یشبح اھت )ینعی فہ ہنیگن ابلکل ایسہ رگن اک اھت ای اس اک انبےن فاال صخش یشبح اھت

 ہبیتق، انب فبہ، ویسن، زرہی، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک )ابمرک( اوگنیھٹ افر اس رپ دنکہ ابعرت

     1581    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗاس٥ ب٩ زَکیا، ًبیساهَّلل، حش٩، اب٩ ػاٟح، ًاػ٥، ح٤یس، ا٧ص :  راوی

 ٩ًَِ ًَأػ٥ٕ   ٩ًَِ َِٟحَش٩ٔ َوصَُو اب٩ُِ َػأٟٕح  ٩ًَِ ا ث٨ََا ًُبَِیُس اهَّللٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ یَّا  أس٥ُ ب٩ُِ َزََکٔ َ٘ ِٟ ا٢َ لَاَ٪ أَِخبََر٧َا ا َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص   ح٤َُِیٕس 

َّي اهَّللُ طُ ٨ِ٣ٔطُ  َخاَت٥ُ ا٨َّٟٔييِّ َػل َٓؼُّ ٕة َو َـّ ٔ ٓ ٥َ ٩ِ٣ٔ
 ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

اقمس نب زرکای، دیبع اہلل، نسح، انب اصحل، اعمص، دیمح، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اوگنیھٹ 

 ہادنی یک یھت افر اس اک ہنیگن یھب ہادنی اک اھت۔

 اصحل، اعمص، دیمح، اسن اقمس نب زرکای، دیبعاہلل، نسح، انب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک )ابمرک( اوگنیھٹ افر اس رپ دنکہ ابعرت

     1582    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥ و ًلي ب٩ ححز، اس٤اًی١، ًبساٌٟزیز ب٩ ػ٬یب، ا٧ص :  راوی



 

 

 ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ ٌٔی١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ ا َا َحسَّ َٗ ُط  َٟ ُى  ِٔ ٕ َوا٠َّٟ ًَلٔيُّ ب٩ُِ حُِحز ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َو ٩ًَِ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٔ ب٩ِٔ ُػَضِیٕب  ا٢َ  زٔیز َٗ ا٢َ  َٗ أ٧ََٕص 

 َ٠ًَ ِع  ُ٘ ََل ی٨َِ َٓ ّظا  ِ٘ ٠َِیطٔ َن ًَ ِظ٨َا  َ٘ ٨َا َخاَت٤ّا َوَن ٌِ ِس اِػَل٨َ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   ِیطٔ أََحْس َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع ئب  ی
ّ
ی

 فآہل فملس ےن ااحسؼ نب اربامیہ ف یلع نب رجح، اامسلیع، دبعازعلزی نب 

 اراشد رفامای مہ ےن اوگنیھٹ ونبایئ افر اس رپ ہی ابعرت دنکہ یھت ہک اب وکیئ صخش اس مسق اک )ومضمؿ( شقن ہن رکاےئ۔

، اسن :  رافی ئب  ی
ّ
ی

 اقحس نب اربامیہ ف یلع نب رجح، اامسلیع، دبعازعلزی نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وکیسن ایلگن ںیم اوگنیھٹ ےنہپ؟

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وکیسن ایلگن ںیم اوگنیھٹ ےنہپ؟

     1583    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزا٪ ب٩ ٣وسي، ًبساٟوارث، ًبساٌٟزیز، ا٧ص :  راوی

ًَ أَِخبََر٧َا  َّي اهَّللُ  ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ َِٟوارٔٔث  ًَِبُس ا ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٍَ ٤ًَِٔزاُ٪ ب٩ُِ ٣ُوَسي  ٥َ اِػَل٨َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

٠َِیطٔ  ًَ ِع  ُ٘ ََل ی٨َِ َٓ ّظا  ِ٘ ٠َِیطٔ َن ًَ ِظ٨َا  َ٘ ِس اتََّدِذ٧َا َخاَت٤ّا َوَن َٗ َّا  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ َّي َخاَت٤ّا  طُ فٔي خ٨َِٔصٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َ٘ ِّي َْلََری بَزٔش ٔن أََحْس َوإ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   اهَّللُ 

رمعاؿ نب ومیس، دبعاگوارث، دبعازعلزی، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوگنیھٹ ونبایئ افر رفامای مہ 

رت دنکہ رکایئ ےہ ہک اب وکیئ صخش اس رطہقی ےس )ینعی اس ومضمؿ وک( شقن ہن رکاےئ افر ےن اوگنیھٹ ونبایئ ےہ افر اس رپ ہی ابع

 ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک یلگنھچ ایلگن ںیم اس یک کمچ دھکی راہ وہں

 رمعاؿ نب ومیس، دبعاگوارث، دبعازعلزی، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وکیسن ایلگن ںیم اوگنیھٹ ےنہپ؟

     1584    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ ًا٣ز، ٣ح٤س ب٩ ًیسي، ًباز ب٩ ًوا٦، سٌیس، ٗتازة، ا٧ص :  راوی

 َ ٩ًَِ أَِخبََر٧ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس وَّا٦ٔ  ٌَ ِٟ ًَبَّازُ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ًٔیَسي  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َٗا٢َ َحسَّ  ٕ ًَا٣ٔز ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ ا ٣َُح٤َّ َتاَزَة  َٗ

٥ُ فٔي ی٤َٔی٨ٔطٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ لَاَ٪ َیَتَدتَّ َّي اهَّللُ   ا٨َّٟٔييَّ َػل

، ابعد نب وعاؾ، دیعس، اتقدة، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس داںیئ اہھت ںیم دمحم نب اعرم، دمحم نب یسیع

 اوگنیھٹ ےتنہپ ےھت۔

 دمحم نب اعرم، دمحم نب یسیع، ابعد نب وعاؾ، دیعس، اتقدة، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وکیسن ایلگن ںیم اوگنیھٹ ےنہپ؟

     1585    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حشین ب٩ ًیسٰي بشلامي، س٥٠ ب٩ ٗتیبہ، طٌبہ، ٗتازة، ا٧ص :  راوی

 ٔ ِٟب ُِٟحَشیُِن ب٩ُِ ًٔیَسي ا ٔلَي أَِخبََر٧َا ا ِّي أ٧َُِوزُ إ أَن َٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ُٗتَِیَبَة  ث٨ََا َس٥ُ٠ِ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ِشَلامٔيُّ 

ی ُِٟیُِسَ ٌٔطٔ ا ٥َ فٔي إِٔػَب
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   بََیأق َخاَت٥ٔ ا٨َّٟٔييِّ َػل

، اسن ےس رفاتی ےہ ہک وگای ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اوگنیھٹ یک نیسح نب ٰیسیع اطسبیم، ملس نب ہبیتق، ہبعش، اتقدة

 دیفسی دھکی راہ وہں آپ ےک ابںیئ )ابمرک( اہھت ںیم۔

 نیسح نب ٰیسیع اطسبیم، ملس نب ہبیتق، ہبعش، اتقدة، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وکیسن ایلگن ںیم اوگنیھٹ ےنہپ؟

     1586    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبَک ب٩ ٧آٍ، بہز ب٩ اسس، ح٤از، ثاب  :  راوی

ثَ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ َخاَت٥ٔ أَِخبََر٧َا أَبُو بََِکٔ ب٩ُِ ٧َآ َُّض٥ِ َسأَُٟوا أََنّشا  ث٨ََا ثَابْٔ  أ٧َ ا٢َ َحسَّ َٗ اْز  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ُ ب٩ُِ أََسٕس  ٨َا بَِضز

ٍَ إِٔػبَ  َٓ ٕة َوَر َـّ ٔ ٔلَي َوبٔیٔؽ َخاَت٤ٔطٔ ٩ِ٣ٔ ٓ ِّي أ٧َُِوزُ إ َن أ َٛ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ی َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ُِٟیُِسَ ُط ا ِٟد٨َِٔصَ ٌَ  ا



 

 

اوبرکب نب انعف، زہب نب ادس،  ،ند، اثتب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اوگنیھٹ ےک قلعتم گووگں ےن 

رضحت اسن ےس درایتف ای وت اوہنں ےن رفامای وگای ںیم اس اوگنیھٹ یک کمچ دھکی راہ وہں )ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک 

یھٹ تہب زایدہ کمچ دار یھت(  و ہک ہادنی یک یھت افر اوہنں ےن اےنپ ابںیئ اہھت یک یلگنھچ ایلگن وک افک ا ای ینعی فہ اس ایلگن ابمرک اوگن

 ںیم اوگنیھٹ انہپ رکےت ےھت۔

 اوبرکب نب انعف، زہب نب ادس،  ،ند، اثتب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وکیسن ایلگن ںیم اوگنیھٹ ےنہپ؟

     1587    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س، طٌبہ، ًاػ٥ ب٩ ل٠یب، ابوبززة، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ َس أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي بُزَِزَة  ًَأػ٥ٔ ب٩ِٔ ل٠َُِیٕب   ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ْس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ٠ًَٔیًّا ُس ب٩ُِ َبظَّ   ُ ٌِ ٔ٤

ُِٟوِسَلي بَّابَٔة َوا َِٟداَت٥ٔ فٔي اٟشَّ ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  و٢ُ ٧ََضانٔي ٧َٔييُّ اهَّللٔ َػل ُ٘  َش

 نب اشبر، دمحم، ہبعش، اعمص نب بیلک، اوبربدة، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت یلع رمےس  ےس ہک  فہ رفامےت دمحم

 ےھت ہک ھجم وک عنم رفامای روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوگنیھٹ ےننہپ ےس ینعی اہشدت یک ایلگن افر درایمؿ یک ایلگن ںیم۔

 اشبر، دمحم، ہبعش، اعمص نب بیلک، اوبربدة، رضحت اوبرہریہدمحم نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وکیسن ایلگن ںیم اوگنیھٹ ےنہپ؟

     1588    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہ٨از ب٩ رسی، ابوا احوؾ، ًاػ٥ ب٩ ل٠یب، ابوبززة، ًلي :  راوی

ا٢َ  َٗ ًَلٓٔيٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔي بُزَِزَة  ًَأػ٥ٔ ب٩ِٔ ل٠َُِیٕب   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔي اِْلَِحَؤؾ  ٔیِّ  ٠َیِ  أَِخبََر٧َا َص٨َّازُ ب٩ُِ اُٟسَّ ًَ َّي اهَّللُ  طٔ ٧ََضانٔي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

ًَّٟٔي َت٠ٔیَضا ُِٟوِسَلي َوا ٔ َوفٔي ا َِٟبَص فٔي إِٔػَبعٔي صَٔذظ ٥َ أَِ٪ أَ  َوَس٠َّ

انہد نب رسی، اوباالوحص، اعمص نب بیلک، اوبربدة، یلع ےس رفاتی ےہ ہک ھجم وک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای 

 افر درایمؿ یک ایلگن ںیم افر  و ایلگن اس ےک زندکی ےہ )اس ںیم یھب اوگنیھٹ اوگنیھٹ ےننہپ ےس اس ایلگن ںیم ینعی اہشدت یک ایلگن ںیم



 

 

 (ےننہپ ےس عنم رفامای

 انہد نب رسی، اوباالوحص، اعمص نب بیلک، اوبربدة، یلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہنیگن یک ہگج

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 ہنیگن یک ہگج

     1589    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ یزیس، سٔیا٪، ایوب ب٩ ٣وسي، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

ثَ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس  ُس ب٩ُِ  َّي أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ لَاَ٪ ا٨َّٟٔييُّ َػل َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَیُّوَب ب٩ِٔ ٣ُوَسي  َیاُ٪  ِٔ ٨َا ُس

٠َِیطٔ ٣ُ  ًَ ٕٚ َونَُ٘ٔع  َٟبَٔص َخاَت٤ّا ٩ِ٣ٔ َورٔ َحُط َو ٥ُ بَٔداَت٥ٕ ٩ِ٣ٔ َذَصٕب ث٥َُّ َطَ ٥َ یََتَدتَّ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ْس َرُسو٢ُ اهَّللٔ ث٥َُّ اهَّللُ  ا٢َ  َا  َح٤َّ َٗ

طٔ  ِّٔ َٛ ُط فٔي بَِل٩ٔ  َٓؼَّ  ١َ ٌَ ٔع َخاَتَّٔم صََذا َوَج ِ٘ ًَلَي َن َع  ُ٘  َی٨َِبغٔي ْٔلََحٕس أَِ٪ ی٨َِ

دمحم نب دبعاہلل نب زیدی، ایفسؿ، اویب نب ومیس، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وسےن یک 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک ا ار دای افر ہادنی یک اوگنیھٹ نہپ یل افر اس رپ ہی شقن رکاای دمحم اوگنیھٹ انہپ رکےت ےھت رھپ آپ یلص

 روسؽ اہلل رھپ رفامای یسک صخش وک ںیہن ہاےیہ ہک فہ اینپ اوگنیھٹ رپ ہی شقن رکاےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس اوگنیھٹ اک

 ہنیگن یلیھتہ یک رطػ راھک۔

 دمحم نب دبعاہلل نب زیدی، ایفسؿ، اویب نب ومیس، انعف، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اوگنیھٹ ا اران افر اس وک ہن اننہپ

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 اننہپاوگنیھٹ ا اران افر اس وک ہن 

     1590    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًلي ب٩ رحب، ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًز، ٣اٟک ب٩ ٣ِو٢، س٠امی٪ طیباني، سٌیس ب٩ جبیر، اب٩ ًباض :  راوی



 

 

ا٢َ حَ  َٗ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ ٤ًََُز  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕب  ًَلٔيِّ ب٩ِٔ رَحِ ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ِیَبانٔيِّ  َ٪ اٟظَّ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ َو٢ٕ  ِِ ث٨ََا ٣َأُٟک ب٩ُِ ٣ٔ سَّ

٠َبَٔشطُ  َٓ ٥َ اتََّدَذ َخاَت٤ّا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبیِر ٥ُِٜ٨ًَِ ٨ِ٣ُُذ َس ٠َىٔي صََذا  َِ ا٢َ َط َٗ  

 َ َِٟیطٔ ٧ ٔ َِٟیِو٦َ إ اظُ ا َ٘ ِٟ َِٟی٥ُِٜ ٧َِوَزْة ث٥َُّ أَ ٔ  ِوَزْة َوإ

دمحم نب یلع نب رحب، امثعؿ نب رمع، امکل نب وغمؽ، امیلسؿ ابیشین، دیعس نب ریبج، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل 

 دی ںیم یھبک اوگنیھٹ وک داتھکی وہں افر ہیلع فآہل فملس ےن اکی اوگنیھٹ ونبایئ افر اس وک نہپ ایل رھپ رفامای اس اوگنیھٹ ےن ریمی وتہج اٹہ

 اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فہ اوگنیھٹ ا ار دی۔

 دمحم نب یلع نب رحب، امثعؿ نب رمع، امکل نب وغمؽ، امیلسؿ ابیشین، دیعس نب ریبج، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 اوگنیھٹ ا اران افر اس وک ہن اننہپ

     1591    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٍَ َخاَت٤ّا ٩ِ٣ٔ َذصَٕب  أَِخبََر٧َا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اِػَل٨َ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل  ٍٕ ٔ ٧َآ

ُط َو  ًَ ٨َزَ َٓ  ٔ ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَي ا َُّط َج٠ََص  ٍَ ا٨َّٟاُض ث٥َُّ إ٧ٔ َؼ٨َ َٓ طٔ  ِّٔ َٛ ُط فٔي بَاك٩ٔٔ  َٓؼَّ  ١َ ٌَ َح َٓ ُٛ َولَاَ٪ َی٠َِبُشُط  ِّي  ٔن ا٢َ إ َِٟداَت٥َ َٗ َِٟبُص صََذا ا ٨ُِ  أَ

٨ََبَذ ا٨َّٟاُض َخَواتٔی٤َُض٥ِ  َٓ َِٟبُشطُ أَبَّسا  ا٢َ َواهَّللٔ  َا أَ َٗ مَي بٔطٔ ث٥َُّ  ُط ٩ِ٣ٔ َزاخ١ٕٔ ََفَ َٓؼَّ  ١ُ ٌَ  َوأَِج

پ یلص اہلل ہیلع فآہل ہبیتق، ثیل، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسےن یک اوگنیھٹ ونبایئ آ

فملس اس وک انہپ رکےت ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس اک ہنیگن یلیھتہ یک اجبن ای گووگں ےن یھب ایس رطح رک ایل رھپ آپ یلص 

س اوگنیھٹ وک انہپ رک ا اھت افر اہلل ہیلع فآہل فملس ربنم رپ ھٹیب ےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس اوگنیھٹ وک ا ار ایل افر رفامای ںیم ا

س وک ںیم ںیم اس اک ہنیگن ادنر یک اجبن راھک رک ا اھت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک ا ار رک کنیھپ ڈاال افر رفامای دخا یک مسق ا

 اب یھبک ہن ونہپں اگ گووگں ےن یھب )آرخ اکر( اینپ اینپ اوگنایھٹں ا ار رک کنیھپ د ں۔

 ، ثیل، انعف، انب رمعہبیتق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب



 

 

 اوگنیھٹ ا اران افر اس وک ہن اننہپ

     1592    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ س٠امی٪، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، اب٩ طہاب، ا٧ص :  اویر

 ٔ َّطُ َرأَی ف ٩ًَِ أ٧ََٕص أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٕس  ٌِ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ َس ائَّة  َ٪ ِٔقَ ُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ َّي اهَّللُ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ي یَسٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل

 ٕٚ َح ا٨َّٟاُض  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َخاَت٤ّا ٩ِ٣ٔ َورٔ ٥َ َوَطَ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َح ا٨َّٟٔييُّ َػل َٓرَطَ ٠ََٓبُٔشوُظ  وُظ  ٌُ َؼ٨َ َٓ  َیِو٣ّا َواحّٔسا 

دمحم نب امیلسؿ، اربامیہ نب دعس، انب اہشب، اسن ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اہھت ںیم 

اکی رفز گووگں ےن یھب اوگنایھٹں ونباںیئ افر اؿ وک نہپ ایل رھپ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  اکی ہادنی یک اوگنیھٹ دیھکی

 اس وک ا ار دای افر گووگں ےن یھب اس وک ا ار دای۔

 دمحم نب امیلسؿ، اربامیہ نب دعس، انب اہشب، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 اوگنیھٹ ا اران افر اس وک ہن اننہپ

     1593    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوًوا٧ة، ابوبرش، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

ا٢َ َحسَّ  َٗ ُٗتَِیَبُة  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِخبََر٧َا  َّي اهَّللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَبٔي برِٔشٕ  ًََوا٧ََة   اتََّدَذ َخاَت٤ّا ث٨ََا أَبُو 

َحُط َر  َٓرَطَ َدَذ ا٨َّٟاُض َخَواتٔی٥َ ٩ِ٣ٔ َذَصٕب 
اتَّ َٓ طٔ  ِّٔ َٛ ُط فٔي بَاك٩ٔٔ  َٓؼَّ  ١َ ٌَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ َذَصٕب َولَاَ٪ َج َّي اهَّللُ  ُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

َٓکَاَ٪ یَِدت٥ُٔ بٔطٔ َو َا َی٠َِبُشطُ  ٕة  َـّ ٔ َح ا٨َّٟاُض َخَواتٔی٤َُض٥ِ َواتََّدَذ َخاَت٤ّا ٩ِ٣ٔ ٓ  َٓرَطَ

، اوبرشب، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسےن یک اوگن

 

ة

 

یھٹ ونبایئ افر اس اک ہبیتق، اوبوعاب

ہچن ہنیگن یلیھتہ یک اجبن رفامای گووگں ےن یھب وسےن یک اوگنایھٹں ونباںیئ رھپ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک ا ار دای۔ انچ

 آپ یلص اہلل ہیلع گووگں ےن یھب اینپ اینپ اوگنایھٹں ا ار د ں رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہادنی یک اوگنیھٹ ونبایئ اس ےس

 فآہل فملس رہم اگلےت نکیل اس وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیہن ےتنہپ ےھت۔

، اوبرشب، انعف، انب رمع :  رافی

 

ة

 

 ہبیتق، اوبوعاب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

  ااحدتی ابمرہکزتنی )آراشئ( ےس قلعتم :   ابب

 اوگنیھٹ ا اران افر اس وک ہن اننہپ

     1594    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ٣ح٤س ب٩ برش، ًبیساهَّلل، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

 ًَ ُس ب٩ُِ برِٔشٕ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٣َُح٤َّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  َّي أَِخبََر٧َا إِٔسَح ا٢َ اتََّدَذ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ 

َِٟدَواتٔی٥َ  اتََّدَذ ا٨َّٟاُض ا َٓ طٔ  ِّٔ َٛ ا یَلٔي بَِل٩َ  ُط ٤٣َّٔ َٓؼَّ  ١َ ٌَ ٥َ َخاَت٤ّا ٩ِ٣ٔ َذَصٕب َوَج ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ اهَّللُ  اُظ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ ِٟ َ أ َٓ   

٥َ َخاَت٤ّا ٣ٔ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َِٟبُشطُ أَبَّسا ث٥َُّ اتََّدَذ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ  َا أَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ أَِزَخ٠َطُ فٔي یَٔسظٔ ث٥َُّ لَاَ٪ فٔي ًَ َٓ  ٕٚ ٩ِ َورٔ

ٔ أَرٔیٕص  یَٔس أَبٔي بََِکٕ ث٥َُّ لَاَ٪ فٔي یَسٔ ٤ًَُزَ ث٥َُّ لَاَ٪ فٔي یَسٔ ًُِث٤َاَ٪  َّي َص٠ََک فٔي بٔئِز  َحً

ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب رشب، دیبع اہلل، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسےن یک اوگنیھٹ 

وگنایھٹں ونباںیئ رھپ روسؽ ونبایئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس اک ہنیگن یلیھتہ یک اجبن راھک گووگں ےن یھب ایس رطح یک ا

دنی رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک ا ار دای افر رفامای ںیم اب یھبک اس وک ںیہن ونہپں اگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہا

اوبرکب دصقی ےک اہھت ںیم  یک اوگنیھٹ ونبایئ افر اس وک اےنپ اہھت ںیم راھک رھپ فہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فافت ےک دعب رضحت

ریہ رھپ رضحت امثعؿ ےک اہھت ںیم ریہ اہیں کت ہک فہ اربسی )انیم( ونکںیئ ںیم رگ یئگ رھپ اکیف التش ےک دعب یھب ہن لم یکس افر اس 

 دؿ ےس یہ ہنتف )ف داسد( رشفع وہایگ۔

 اقحس نب اربامیہ، دمحم نب رشب، دیبعاہلل، انعف، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سک مسق ےک ڑپکے اننہپ رتہب ںیہ افر سک مسق ےک ڑپکے ربے ںیہ؟

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 سک مسق ےک ڑپکے اننہپ رتہب ںیہ افر سک مسق ےک ڑپکے ربے ںیہ؟

     1595    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ٣ح٤س ب٩ یزیس، اس٤اًی١ ب٩ ابوخاٟس، ابواسحٙ، ابوا احوؾ :  راوی

ٌٔی١ُ ب٩ُِ أَبٔي َخأٟسٕ  ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ یَزٔیَس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ أَ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٩ًَِ أَبٔي اِْلَِحَؤؾ    َٙ بٔي إِٔسَح



 

 

ا٢َ ا٨َّٟ  َ٘ َٓ َِٟضِیَئٔة  آنٔي َسیَِّئ ا ٥َ ََفَ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ًَلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ا٢َ َزَخ٠ُِ   َٗ ٥َ ص١َِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٔييُّ َػل

٤َِٟا٢ٔ  ٥ِ ٩ِ٣ٔ ل١ُِّ ا ٌَ ا٢َ َن َٗ ٠ًََِیَک  ََٟک ٩ِ٣ٔ َطِیٕئ  ٠ِیَُر  َٓ ََٟک ٣َا٢ْ  ا٢َ إَٔذا لَاَ٪  َ٘ َٓ ِس آَتانٔي اهَّللُ  َٗ 

ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب زیدی، اامسلیع نب اوباخدل، اوب ااحسؼ ، اوباالوحص ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ فادل ےس ہک  فہ رفامےت 

 احرض وہا آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریمی احتل ربی ےھت ہک ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم

)ینعی رخاب( دیھکی وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ای اہمترے اپس ھچک وم ود ےہ؟ ںیم ےن رعض ای   اہں رہ رطح اک 

رے اپس امؽ وم ود ےہ وت مت ےس فہ امؽ رظن امؽ دخافدن دقفس ےن ھجم وک اطعء رفامای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج اہمت

 آان ہاےیہ

 اقحس نب اربامیہ، دمحم نب زیدی، اامسلیع نب اوباخدل، اوباقحس، اوباالوحص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریسا )ابلس( یک اممتعن ےس قلعتم

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 ریسا )ابلس( یک اممتعن ےس قلعتم

     1596    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ٨٣ؼور، ًبساهَّلل ب٩ ٤٧یر، ًبیساهَّلل، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز، ٤ًز ب٩ خلاب :  راوی

 َ ا٢َ أ٧ََِبأ َٗ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  أب أَِخبََر٧َا إِٔسَح َِٟدلَّ ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ًُبَِیُس اهَّللٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٤َُ٧یِر ًَ  ٧َا 

ِو اِطتََریَِ  صََذا َٟٔیِو٦ٔ  َٟ ٠ُِ  َیا َرُسو٢َ اهَّللٔ  ُ٘ َٓ ٤َِِٟشحٔسٔ  َُ ٨ًَِٔس بَأب ا َّطُ َرأَی ح٠ََُّة ٔسیََراَئ تَُبا ِٟ  أ٧َ ٔس٣ُوا ا َٗ ِٓٔس إَٔذا  ٔة َو٠َِٟٔو ٌَ ُح٤ُ

َُٟط فٔي اِْلٔخَ   َٚ ٔ ٩ِ٣َ  َا َخََل ٤ََّا ی٠ََِبُص َصٔذظ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ٧ٔ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ٠َِیَک  َّي اهَّللُ ًَ ُتَٔي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل أ َٓ ا٢َ  َٗ ةٔ 

ُس ٨ِ٣َٔضا بُٔح١ٕ٠َ  ٌِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َب ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ ًَ َٗ   َ٠ُِٗ ٠َُِٗ  ٓٔیَضا ٣َا  ِس  َٗ َشِوَت٨ٔیَضا َو َٛ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  َ٘ َٓ ّة 
ََٜشانٔي ٨ِ٣َٔضا ح٠َُّ َٓ

ََٜش  َٓ َضا  ٌَ ََٜضا َٟٔتُِٜشَوَصا أَِو ٟٔتَبٔی َشِوتُ َٛ ٤ََّا  ََٜضا َٟٔت٠َِبَشَضا إ٧ٔ ُش ِٛ ٥َِٟ أَ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  لّا اَصا ٤ًَُزُ َػل طٔ ٣ُرِشٔ ُط ٩ِ٣ٔ أ٣ُِّ َٟ  أَّخا 

ااحسؼ نب وصنمر، دبعاہلل نب ریمن، دیبع اہلل، انعف، انب رمع، رمع نب اطخب ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اکی  وڑا داھکی ریسا اک  و ہک 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  دجسم ےک درفازہ رپ رففتخ وہ راہ اھت وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ای ہک اکش آپ

اس وک ےل ےتیل ہعمج ےک دؿ اامعتسؽ رفامےن ےک ےیل افر اس دؿ ےک ےیل )ےل ےتیل ہک( سج دؿ دفرسے اممکل ےک گوگ آپ 



 

 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس الماقت رکےن ےک ےیل آےت ںیہ۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اس وک فہ صخش 

ہک سج اک آرخت ںیم یسک مسق اک ہصح ںیہن ےہ رھپ ایس مسق ےک دنچ  وڑے دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم شیپ ےیک ےنہپ اگ 

ےئگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ںیم ےس اکی  وڑا رضحت رمع وک اطع رفامای اوہنں ےن رعض ای ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس ھجم وک ہی ) وڑا( انہپےت ںیہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس لبق ای اراشد رفامای فآہل فملس! آپ یلص اہلل ہیلع

ے اھت؟ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم ےن مت وک اس فہج ےس ںیہن دای ہک مت وخد اس وک نہپ گو ہکلب مت اس وک یسک دفرس

  دف۔ رضحت رمع ےن فہ  وڑا اےنپ اکی امں رشکی )اایخیف( اھبیئ وک دے دای  و ہک رشمک اھت۔وک انہپای مت اس وک رففتخ رک

 اقحس نب وصنمر، دبعاہلل نب ریمن، دیبعاہلل، انعف، انب رمع، رمع نب اطخب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں وک ریسا )انیم ابلس( یک ااجزت ےس قلعتموعروت

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وعروتں وک ریسا )انیم ابلس( یک ااجزت ےس قلعتم

     1597    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حشین ب٩ رحیث، ًیسٰي ب٩ یو٧ص، ٤ٌ٣ز، زہزی، ا٧ص :  راوی

َ  أَِخبََر٧َا ل ًَ ا٢َ َرأَیُِ   َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ث٨ََا ًٔیَسي ب٩ُِ یُو٧َُص  ا٢َ َحسَّ َٗ یِٕث  ُِٟحَشیُِن ب٩ُِ رُحَ ي َزی٨ََِب ب٨ِٔٔ  ا

ٕ ٔسیََراَئ  یز ٤ٔیَؽ رَحٔ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ   ا٨َّٟٔييِّ َػل

اسن ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت زبنی وک  و ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع  نیسح نب رحثی، ٰیسیع نب ویسن، رمعم، زرہی،

 فآہل فملس یک اصزبحادی ںیھت اکی رکہت ریمشی ریسا اک ےنہپ وہےئ داھکی۔

 نیسح نب رحثی، ٰیسیع نب ویسن، رمعم، زرہی، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وعروتں وک ریسا )انیم ابلس( یک ااجزت ےس قلعتم

     1598    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪، ب٘یہ، زبیسی، زہزی، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی



 

 

٤ًَِزُو ب٩ُِ  َُّط َرأَ أَِخبََر٧َا  ثَىٔي أ٧َ َُّط َحسَّ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أ٧َ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ثَىٔي اٟزُّبَِیٔسیُّ  َة َحسَّ ٩ًَِ َب٘ٔیَّ ًَلَي أ٦ُِّ ل٠ُُِثو٦ٕ ًُِث٤َاَ٪  ی 

 ِٟ ٍُ بٔا َّ٠ ـَ ٤ُِٟ یََراُئ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بُزَِز ٔسیََراَئ َواٟشِّ َّي اهَّللُ  زِّ ب٨ِٔٔ  َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َ٘ 

رمعف نب امثعؿ، ہیقب، زدیبی، زرہی، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت اؾ وثلکؾ وک  و ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس یک اصزبحادی ںیھت اکی ریسا یک ہادر ےنہپ وہےئ داھکی۔

 رمعف نب امثعؿ، ہیقب، زدیبی، زرہی، اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وعروتں وک ریسا )انیم ابلس( یک ااجزت ےس قلعتم

     1599    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 وًا٣ز، طٌبہ، ابوًو٪ ث٘في، ابوػاٟح ح٨في، ًلياسحٙ ب٩ ابزاہی٥، نرض و اب :  راوی

وِ  ًَ ٩ًَِ أَبٔي  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا َا َحسَّ َٗ  ٕ ًَا٣ٔز ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ا٨َّٟرِضُ َوأَبُو  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ُ  أَبَا َػأٟٕح أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ فٔيِّ  َ٘
ٕ٪ اٟثَّ

 ُ٘ ا َش ٠ًَٔیًّ   ُ ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ َِٟح٨َفٔيَّ َش ٌَ ا َٓ ٠َبِٔشُتَضا  َٓ ٔلَيَّ  َث بَٔضا إ ٌَ َب َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ح٠َُُّة ٔسیََراَئ  َّي اهَّللُ  ُِٓ  و٢ُ أُصِٔسیَِ  َٟٔزُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َز

تَُضا بَیَِن نَٔشائٔي أََطِ َٓ أ٣َََزنٔي  َٓ ََٜضا َٟٔت٠َِبَشَضا  ًِٔل
ُ ٥َِٟ أ ِّي  ٔن ا٢َ أ٣ََا إ َ٘ َٓ َب فٔي َوِجضٔطٔ  ـَ َِ ِٟ  ا

نب اربامیہ، رضن ف اوباعرم، ہبعش، اوبوعؿ یفقث، اوباصحل یفنح، یلع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  ااحسؼ

دختم ادقس ںیم اکی  وڑا آای ریسا اک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فہ ریمے اپس جیھب دای انچہچن ںیم ےن اس وک نہپ ای وت آپ 

فملس ےک رہچہ رپ ہصغ آایگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم ےن مت وک اس فہج ےس ںیہن دای اھت ہک مت اس وک  یلص اہلل ہیلع فآہل

 نہپ گو رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک مکح رفامای ںیم ےن اس وک اینپ وتسمرات ںیم میسقت رک دای۔

 ، اوبوعؿ یفقث، اوباصحل یفنح، یلعاقحس نب اربامیہ، رضن ف اوباعرم، ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اربتسؼ ےننہپ یک اممتعن

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 اربتسؼ ےننہپ یک اممتعن



 

 

     1600    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ًبساهَّلل ب٩ حارث ٣دزومي، ح٨و٠ة ب٩ ابوسٔیا٪، سا٥ٟ ب٩ ًبساهَّلل، اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ َح٨َِو٠ََة ب٩ِٔ  ٤َِِٟدزُومٔيُّ  َِٟحارٔٔث ا ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ا ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ًَ أَِخبََر٧َا إِٔسَح َیاَ٪  ِٔ ِبٔس اهَّللٔ أَبٔي ُس ًَ ٩ِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ 

َتَي َرُسو٢َ ا أ َٓ  ٔٚ و َُ فٔي اٟشُّ ٕٚ تَُبا أَی ح٠ََُّة إِٔسَتبَِر َد ََفَ ُث أَ٪َّ ٤ًََُز َخَ ُ  اب٩َِ ٤ًََُز یَُحسِّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  هَّللٔ َػل

َِٟبِشَضا یَِو٦َ  ا َٓ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ اِطتَرَٔصا  َ٘ ٤ََّا  َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ٧ٔ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ُِٓس  َو ِٟ ٠َِیَک ا ًَ َس٦ُ  ِ٘ ةٔ َوحٔیَن َش ٌَ ِٟح٤ُُ ا

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔثََلٔث ح١ٕ٠َُ ٨ِ٣َٔضا  ًَ َّي اهَّللُ  ُتَٔي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َُٟط ث٥َُّ أ  َٚ ََٜشا ٤ًََُز َی٠َِبُص َصَذا ٩ِ٣َ  َا َخََل ّة َٓ ٠ًَٔیًّا ح٠َُّ َشا  َٛ ّة َو
ح٠َُّ

ضَ  ٌِ ا٢َ بٔ َ٘ َٓ ٔلَيَّ  ِثَ  إ ٌَ ٠َُِٗ  ث٥َُّ َب ٠َُِٗ  ٓٔیَضا ٣َا  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  َ٘ َٓ أََتاُظ  َٓ ّة  َشا أَُسا٣ََة ح٠َُّ َٛ َضا َو ِ٘ ِّ٘ ِٗٔف بَٔضا َحاَجَتَک أَِو َط ا َوا

 ُخ٤ُّزا بَیَِن نَٔشائَٔک 

 نب اوبایفسؿ، اسمل نب دبع اہلل، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع اکی رفز ااحسؼ نب اربامیہ، دبعاہلل نب اح

 

لة

ظ

ط

 

رث وزخفیم، ذی

 ابرہ ےلکن وت اوہنں ےن اربتسؼ اک اکی  وڑا ابزار ںیم رففتخ وہےت وہےئ داھکی۔ انچہچن فہ  وڑا روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک

ای روسؽ اہلل! اس وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رخدی ںیل افر آپ یلص اہلل ہیلع  دختم ادقس ںیم ےل رک احرض وہےئ افر رعض ای

فآہل فملس اس وک ہعمج ےک دؿ نہپ ایل رک ں افر سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس گوگ دفرسے اممکل ےس آںیئ 

 ےن رفامای ہی ابلس وت فہ صخش ےنہپ اگ ہک سج وک آرخت )اس فتق اس وک نہپ ایل رک ں( ہی نس رک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ںیم ھچک ںیہن ےلم اگ رھپ اس مسق ےک نیت  وڑے روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم شیپ ےیک ےئگ آپ یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس ےن اس ےک قلعتم ای  فآہل فملس ےن اکی  وڑا رضحت رمع وک انعتئ رفامای۔ اوہنں ےن رعض ای ےلہپ آپ یلص اہلل ہیلع

اراشد رفامای اھت؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اس وک رففتخ رک دف افر مت اینپ رضفرت وپری رکف ای مت اس ےک ) اڑے 

  اڑے رک ےک( اس ےک اینپ وتسمرات ےک دفےٹپ انب دف۔

 نب :  رافی

 

لة

ظ

ط

 

 اوبایفسؿ، اسمل نب دبعاہلل، انب رمع اقحس نب اربامیہ، دبعاہلل نب احرث وزخفیم، ذی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اربتسؼ یک تیفیک ےس قلعتم

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 اربتسؼ یک تیفیک ےس قلعتم



 

 

     1601    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزا٪ ب٩ ٣وسي، ًبساٟوارث، یحٌي اب٩ ابواسحٙ :  راوی

ا َٗ  َٙ ث٨ََا َیِحٌَي َوصَُو اب٩ُِ أَبٔي إِٔسَح َٗا٢َ َحسَّ َِٟوارٔٔث  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٚ أَِخبََر٧َا ٤ًَِٔزاُ٪ ب٩ُِ ٣ُوَسي  ا٢َ َسا٥ْٟٔ ٣َا اِِلِٔسَتبَِر َٗ  ٢َ

ٍَ َرُج١ٕ ح٠ََُّة ُس٨ُِسٕض  ٠ُُِٗ  ٣َا ٠ََُُى  و٢ُ َرأَی ٤ًَُزُ ٣َ ُ٘ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َش   ُ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ یَبأد َوَخُظ٩َ ٨ِ٣ٔطُ  َتَي بَٔضا ٩ِ٣ٔ اٟسِّ أ َٓ

َِٟحٔسیَث  َٚ ا ٔ َوَسا ٔ َصٔذظ ا٢َ اِطتَر َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   ا٨َّٟٔييَّ َػل

 انب اوب ااحسؼ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اسمل ےن رفامای اربتسؼ ای ےہ؟ ںیم ےن رعض ای فہ رمعاؿ نب ومیس، دبعاگوارث، ییحی

اکی مسق اک دةی )ینعی اکی مسق اک رمشی اک ڑپکا وہ ا ےہ( رضحت اسمل ےن اہک ںیم ےن رضحت دبعاہلل ےس ہک  فہ رفامےت ےھت ہک رضحت 

مسق وہیت ےہ( داھکی فہ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم  رمع ےن اکی  وڑا دنسس اک )ہی یھب رمشی ےک ڑپکے یک اکی

 ےل رک احرض وہےئ افر رعض ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس وک رخدی ںیل۔ آرخ دحثی کت۔

 رمعاؿ نب ومیس، دبعاگوارث، ییحی انب اوباقحس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دةی ےننہپ یک اممتعن ےس قلعتم

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 دةی ےننہپ یک اممتعن ےس قلعتم

     1602    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣حاہس، اب٩ ابوٟیلي و یزیس ب٩ ابوزیاز، اب٩ ابوٟیلي و ابوَفوة،  ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ یزیس، سٔیا٪، اب٩ ابو٧حیح، :  راوی

 ًبساهَّلل ب٩ ًٜی٥

 ُ٩ًَِ ٣ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔي ٧َحٔیٕح  ا٢َ َحسَّ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس  ُس ب٩ُِ  َِٟیلَي َوَیزٔیُس أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي  َحاصٕٔس 

 ٔ أََتاُظ زُ ب٩ُِ أَب َٓ ُة  َٔ ا٢َ اِسَتِشَقي حَُذِش َٗ َِٜی٥ٕ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ًُ ًَ  ٩ًَِ َوَة  َِٟیلَي َوأَبُو ََفِ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي  اْ٪ ب٤َٔإئ فٔي إ٧َٔإئ ٩ِ٣ٔ ي زٔیَازٕ  َ٘ صِ

  ُ ٌِ ِّي ٧ُضٔیُتُط َس٤ٔ ٔن ا٢َ إ َٗ ٍَ بٔطٔ َو ا َػ٨َ َِٟیض٥ِٔ ٤٣َّٔ ٔ ًَِتَذَر إ ُط ث٥َُّ ا َٓ َحَذ َٓ ٕة  َـّ ٔ بُوا فٔي  ٓ و٢ُ  َا َترِشَ ُ٘ ٥َ َش
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

٨ََٟا فٔي اِْل  ٧َِیا َو ُض٥ِ فٔي اٟسُّ َٟ ََّضا  َٓإ٧ٔ یَز  ََِٟحٔ یَباَد َو َا ا ٔة َو َا َت٠َِبُشوا اٟسِّ َـّ ٔٔ ِٟ َصٔب َوا ةٔ إ٧َٔأئ اٟذَّ  ٔخَ

اجمدہ، انب اوبیلیل ف زیدی نب اوبزاید، انب اوبیلیل ف اوبرففة، دبعاہلل نب میکع ےس رفاتی ےہ  دمحم نب دبعاہلل نب زیدی، ایفسؿ، انب اوبحیجن،



 

 

ہک رضحت ذحہفی ےن اپین اماگن وت اکی داہییت صخش ہادنی ےک ربنت ںیم اپین ےل رک آای رضحت ذحہفی ےن اس وک کنیھپ دای رھپ 

۔ ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک  ےہ آپ یلص اہلل ہیلع ذعمرت رکیل افر رفامای ھجم وک اس ےک ےننہپ یک اممتعن ےہ

فآہل فملس رفامےت ےھت مت گوگ وسےن افر ہادنی ےک ربنت ںیم ہن ںوی افر مت گوگ دةی ہن ونہپ افر رحری )ینعی رمشی( ہن ونہپ ہی اؿ ےک 

 ںیہ۔ )ینعی افکر ےک ےیل( داین ںیم ںیہ افر مہ گووگں ےک فاےطس آرخت ںیم

 دمحم نب دبعاہلل نب زیدی، ایفسؿ، انب اوبحیجن، اجمدہ، انب اوبیلیل ف زیدی نب اوبزاید، انب اوبیلیل ف اوبرففة، دبعاہلل نب میکع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انب ایگ وہ دةی اننہپ  و ہک وسےن یک  ار ےس

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 دةی اننہپ  و ہک وسےن یک  ار ےس انب ایگ وہ

     1603    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ٗزًة، خاٟس، اب٩ حارث، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو، واٗس ب٩ ٤ًزو ب٩ سٌس ب٩ ٣ٌاذ :  راوی

 ِٟ ٤ِزٔو بِ أَِخبََر٧َا ا ًَ ٩ًَِ َواٗٔٔس ب٩ِٔ  ٤ًَِزٕو  ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحارٔٔث  ٩ًَِ َخأٟٕس َوصَُو اب٩ُِ ا َة  ًَ زَ َٗ ٔس ب٩ِٔ َحَش٩ُ ب٩ُِ  ٌِ ٩ٔ َس

 ِ ٩ِ أ٧َ ا٢َ ٤٣َّٔ َ٘ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ ََٓش٤َِّ٠ُ   ٤َِٟٔسی٨ََة  ٔس٦َ ا َٗ ًَلَي أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک حٔیَن  ا٢َ َزَخ٠ُِ   َٗ اذٕ  ٌَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ٣ُ ًَ ٠ُُِٗ  أ٧ََا َواُٗٔس ب٩ُِ    َ

 ٔ ا٢َ إ َٗ ِٟبُکَاَئ ث٥َُّ  ثََر ا ِٛ َ أ َٓ ُط ث٥َُّ بَکَي  َٟ ًَِو٥َ ا٨َّٟأض َوأَكَِو ّسا لَاَ٪ أَ ٌِ ا٢َ إٔ٪َّ َس َٗ اذٕ  ٌَ ٔس ب٩ِٔ ٣ُ ٌِ ٠َِیطٔ َس ًَ َّي اهَّللُ  ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

ِیٔسٕر َػاحٔٔب زُ  َٛ ُ ٔلَي أ َث إ ٌَ ٥َ َب َّي َوَس٠َّ ٠َبَٔشُط َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٓ َصُب  َِٟیطٔ بُٔحبَّةٔ زٔیَبإد ٨ِ٣َُشوَجٕة ٓٔیَضا اٟذَّ ٔ أَِرَس١َ إ َٓ ّثا  ٌِ و٣ََة َب

١َ ا٨َّٟاُض ی٤٠َُِٔشو٧َضَ  ٌَ َح َٓ ٥ِ٠َ یََتک٥َِّ٠َ َو٧َز٢ََ  َٓ َس  ٌَ َٗ ٔ َو ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَي ا ا٦َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ث٥َُّ  ٔ  ا بٔأَیِٔسیض٥ِٔ اهَّللُ  َحبُوَ٪ ٩ِ٣ٔ صَٔذظ ٌِ ا٢َ أََت َ٘ َٓ

ا َتَزِوَ٪  َِٟح٨َّٔة أَِحَش٩ُ ٤٣َّٔ ٕس فٔي ا ٌِ ٨َ٤َازٔی١ُ َس َٟ 

، اخدل، انب احرث، دمحم نب رمعف، فادق نب رمعف نب دعس نب اعمذ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت اسن نب امکل یک 

 

نسح نب زقعة

ےئ ںیم ےن اؿ وک السؾ ای اوہنں ےن رفامای مت وکؿ وہ؟ ںیم ےن رعض دختم ںیم احرض وہا سج فتق فہ دمہنی ونمرہ ںیم رشتفی ال

ای ںیم فادق وہں۔ رضحت رمعف اک ڑلاک افر رضحت دعس نب اعمذ اک وپ ا۔ رضحت اسن ےن ہی ابت نس رک اہک رضحت دعس نب اعمذ وت 

ای روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی ڑبے آدیم ےھت افر فہ تہب ےبمل ےھت۔ ہی ابت ہہک رک فہ رفےئ افر تہب رفےئ رھپ رفام

اک رکشل ابداشہ ادیکر ےک اپس رفاہن رفامای  و ہک رفہم اک رسدار اھت۔ اس ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فاےطس اکی ہبج دةی 



 

 

ؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک انہپ رھپ  اجیھ  و ہک وسےن ےس انب وہا اھت )ینعی فہ وچہغ وسےن یک  ارفں ےس ایتر ای ایگ اھت( روس

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربنم رپ ڑھکے وہےئ افر ھٹیب ےئگ )ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی رفام وہےئ( افر آپ یلص 

گ اس وک اہھت ےس وھچےن گل ےئگ افر اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وگتفگ ںیہن رفامیئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس )ےچین( ارت آےئ گو

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بجعت رفامےن ےگل )ینعی اس یک کمچ دکم ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریحاؿ وہ ےئگ( افر آپ یلص 

)وت اؿ ےک ابلس  اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت گوگ ای بجعت رک رےہ وہ رضحت دعس نب اعمذ ےک رفامؽ تنج ںیم اس ےس رتہب ںیہ

 (اک ای احؽ وہاگ ؟

، اخدل، انب احرث، دمحم نب رمعف، فادق نب رمعف نب دعس نب اعمذ :  رافی

 

 نسح نب زقعة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذموکرہ ابال ےش دةی ےک وسنمخ وہےن ےس قلعتم

  )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہکزتنی :   ابب

 ذموکرہ ابال ےش دةی ےک وسنمخ وہےن ےس قلعتم

     1604    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یوسٕ ب٩ سٌیس، ححاد، اب٩ جزیخ، ابوزبیر، جابز :  راوی

٩ًَِ ا ث٨ََا َححَّاْد  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٕ ب٩ُِ َس ث٨ََا یُوُس َٟبَٔص ا٨َّٟٔييُّ َحسَّ و٢ُ  ُ٘ ٍَ َجابّٔزا َش َّطُ َس٤ٔ ٔ أ٧َ ا٢َ أَِخبََرنٔي أَبُو اٟزُّبَیِر َٗ ب٩ِٔ ُجَزیِٕخ 

ٔلَي ٤ًَُ  َٓأَِرَس١َ بٔطٔ إ ُط  ًَ َ َٟطُ ث٥َُّ أَِوَطَک أَِ٪ ٧َز ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َٗٔباّئ ٩ِ٣ٔ زٔیَبإد أُصِٔسَی  َّي اهَّللُ  ِس أَِوَطَک ٣َ َػل َٗ ُط  َٟ ٘ٔی١َ  َٓ ًَِتطُ یَا َز  ا ٧َزَ

صَِ   ا٢َ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ ََکٔ َ٘ َٓ ََٓحاَئ ٤ًَُزُ یَِبکٔي  ََل٦  ٠ًََِیطٔ اٟشَّ ٨ِطُ ٔجبِرٔی١ُ  ًَ ا٢َ ٧ََضانٔي  َٗ ٥َِٟ َرُسو٢َ اهَّللٔ  ِّي  ٔن ا٢َ إ َٗ ًَِلِیت٨َٔیطٔ   أ٣َِّزا َوأَ

 ًَ َبا َٓ ُط  ٌَ َُٜط ٟٔتَبٔی ًَِلِیُت ٤ََّا أَ َٜطُ َٟٔت٠َِبَشطُ إ٧ٔ ًِٔل ُ ِٟفَِي زِٔرَص٥ٕ أ َ  ُط ٤ًَُزُ بٔأ

ویفس نب دیعس، اجحج، انب رججی، اوبزریب، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دةی یک اکی ابقء ینہپ  و ہک 

فہ ابقء ا ار دی افر  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس دہہی ںیم پ یچن یھت۔ رھپ ھچک دری ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

رضحت رمع ےک اپس رفاہن رفام دی گووگں ےن رعض ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک سک فہج ےس ا ارا ےہ؟ روسؽ رکمی 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ھجم وک رضحت ربجالیئ ےن اس ےک ےننہپ ےس عنم رفامای ےہ ہی ابت نس رک رضحت رمع رفےت وہےئ 

افر رفامےن ےگل ای روسؽ اہلل! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک فہ ےش انعتئ رفامیئ ےہ اس فہج ےس ںیم ےن ںیہن دی ہک آےئ 



 

 

مت اس وک ونہپ ںیم ےن مت وک اس فہج ےس دی ےہ ہک مت اس وک رففتخ رکف۔ انچہچن رضحت رمع ےن اس وک دف زہار درمہ ںیم رففتخ 

 ای۔

 اجحج، انب رججی، اوبزریب، اجرب ویفس نب دیعس، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمشی ےننہپ یک ازا افر فدیع افر  و صخش اس وک داین ںیم ےنہپ اگ آرخت ںیم ںیہن ےنہپ اگ

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

  یک ازا افر فدیع افر  و صخش اس وک داین ںیم ےنہپ اگ آرخت ںیم ںیہن ےنہپ اگرمشی ےننہپ

     1605    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ح٤از، ثاب ، ًبساهَّلل ب٩ زبیر :  راوی

  ُ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ ثَابٕٔ   اْز  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ْس  أَِخبََر٧َا  ا٢َ ٣َُح٤َّ َٗ و٢ُ  ُ٘ ٔ یَِدُلُب َوَش ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَي ا ٔ َوصَُو  ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ اٟزُّبَیِر ًَ

 ٔ ة ٩ِ٠َ ی٠ََِبَشُط فٔي اِْلٔخَ َٓ ٧َِیا  یَز فٔي اٟسُّ ََِٟحٔ َٟبَٔص ا  ٥َ ٩ِ٣َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َػل

رپ ہبطخ دے رےہ ےھت افر رفامےت ےھت ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع ہبیتق،  ،ند، اثتب، دبعاہلل نب زریب ےس رفاتی ےہ ہک فہ ربنم 

 فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و صخش ریمشی ڑپکا داین ںیم ےنہپ اس وک آرخت ںیم ںیہن ےلم اگ۔

 ہبیتق،  ،ند، اثتب، دبعاہلل نب زریب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 رمشی ےننہپ یک ازا افر فدیع افر  و صخش اس وک داین ںیم ےنہپ اگ آرخت ںیم ںیہن ےنہپ اگ

     1606    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 خ٠یٔة، ًبساهَّلل ب٩ زبیر٣ح٤وز ب٩ ُیَل٪، نرض ب٩ ط٤ی١، طٌبہ،  :  راوی

ث٨ََا َخ  ا٢َ َحسَّ َٗ َبُة  ٌِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ُط َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ا٨َّٟرِضُ ب٩ُِ ُط٤َِی١ٕ  َٗ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ أَِخبََر٧َا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َُِیََلَ٪    ُ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ُة  َٔ ٠ٔی

ِّي  إٔن َٓ یَز  ََِٟحٔ ا٢َ  َا ت٠ُِبُٔشوا نَٔشائ٥َُِٜ ا َٗ  ٔ ٥َ ٩ِ٣َ اٟزُّبَیِر ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ أب َش َِٟدلَّ ُ  ٤ًََُز ب٩َِ ا ٌِ َس٤ٔ

 ٔ ة ٥ِ ی٠ََِبِشطُ فٔي اِْلٔخَ َٟ ٧َِیا   َٟبَٔشُط فٔي اٟسُّ



 

 

، دبعاہلل نب زریب ےس رفاتی ےہ ہک )فہ ربنم رپ( رفام رےہ ےھت 

 

ئفة ی
ل

 

ہک مت گوگ اینپ ومحمد نب الیغؿ، رضن نب لیمش، ہبعش، خ

وتسمرات وک ریمشی ڑپکا ہن انہپ اس ےیل ہک ںیم ےن رضحت رمع ےس ہک  فہ رفامےت ےھت ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

  و صخش ریمشی ڑپکا داین ںیم ےنہپ آرخت ںیم فہ اس وک ہن ےنہپ اگ۔

، دبعاہلل :  رافی

 

ئفة ی
ل

 

  نب زریبومحمد نب الیغؿ، رضن نب لیمش، ہبعش، خ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 رمشی ےننہپ یک ازا افر فدیع افر  و صخش اس وک داین ںیم ےنہپ اگ آرخت ںیم ںیہن ےنہپ اگ

     1607    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ٨٣ؼور، ًبساهَّلل ب٩ رجاء، رحب، یحٌي ب٩ ابوٛثیر، ٤ًزا٪ ب٩ حلا٪ :  راوی

٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ أَ  ْب  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا رَحِ َٗ ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ َرَجإئ  ث٨ََا  َٗا٢َ َحسَّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ا٢َ َحسَّ أَِخبََر٧َا  َٗ  ٕ ثٔیر َٛ ثَىٔي ٤ًَِٔزاُ٪ ب٩ُِ بٔي 

 َٟ ا َٗ ًَائَٔظَة    َِٟ َ َشأ َٓ ًَائَٔظَة  ا٢َ َس١ِ  َ٘ َٓ  ٔ یز ََِٟحٔ ٩ًَِ ُِٟبٔص ا ًَبَّإض  ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ  َّطُ َسأ٢ََ  اَ٪ أ٧َ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز حٔلَّ ِ  َس١ِ 

ِٕٔؽ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ  ثَىٔي أَبُو َح ا٢َ َحسَّ َ٘ َٓ ُِٟ  اب٩َِ ٤ًََُز  َ َٚ ََٓشأ ََل َخََل َٓ ٧َِیا  یَز فٔي اٟسُّ ََِٟحٔ َٟبَٔص ا ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َػل

 ٔ ة ُط فٔي اِْلٔخَ َٟ 

رمعف نب وصنمر، دبعاہلل نب راجء، رحب، ییحی نب اوبریثک، رمعاؿ نب اطحؿ ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت دبعاہلل نب ابعس 

 اسیک ےہ؟ اوہنں ےن رفامای مت رضحت اعہشئ دصہقی ےس درایتف رکف۔ رضحت اعہشئ دصہقی ےن رفامای ےس درایتف ہک ریمشی ڑپکا اننہپ

مت اس ہلسلس ںیم رضحت دبعاہلل نب رمع ےس درایتف رکف۔ ںیم ےن رضحت دبعاہلل نب رمع ےس درایتف ای وت اوہنں ےن رفامای ھجم ےس 

 فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و صخش داین ںیم ریمشی ڑپکا ےنہپ اگ وت اس اک رضحت اوبصفح ےن لقن ای ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

 آرخت ںیم یسک مسق اک وکیئ ہصح ںیہن ےہ۔

 رمعف نب وصنمر، دبعاہلل نب راجء، رحب، ییحی نب اوبریثک، رمعاؿ نب اطحؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 رمشی ےننہپ یک ازا افر فدیع افر  و صخش اس وک داین ںیم ےنہپ اگ آرخت ںیم ںیہن ےنہپ اگ

     1608    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ ًبساهَّلل و برش ب٩ ٣حتٔز، اب٩ ٤ًزس٠امی٪ ب٩ س٥٠، نرض، طٌبہ، ٗتازة، بَک ب :  راوی



 

 

ًَبِ  ٩ًَِ بََِکٔ ب٩ِٔ  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ا٨َّٟرِضُ  َٗ ُ٪ ب٩ُِ َس٥ٕ٠ِ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ُس٠َامِیَ  ٔ ٔٔز ٤ُِِٟحَت سٔ اهَّللٔ َوبرِٔشٔ ب٩ِٔ ا

 َ٠ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َٟطُ اب٩ِٔ ٤ًََُز   َٚ یَز ٩ِ٣َ  َا َخََل ََِٟحٔ ٤ََّا ی٠ََِبُص ا ا٢َ إ٧ٔ َٗ  ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

 ، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 

ر
ف

 

جی
م

امیلسؿ نب ملس، رضن، ہبعش، اتقدة، رکب نب دبعاہلل ف رشب نب 

  ںیہن ےہ۔اراشد رفامای ریمشی ابلس فہ صخش اتنہپ ےہ ہک سج اک آرخت ںیم ہصح

 ، انب رمع :  رافی

 

ر
ف

 

جی
م

 امیلسؿ نب ملس، رضن، ہبعش، اتقدة، رکب نب دبعاہلل ف رشب نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

  و صخش اس وک داین ںیم ےنہپ اگ آرخت ںیم ںیہن ےنہپ اگرمشی ےننہپ یک ازا افر فدیع افر 

     1609    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ شٌ٘وب، ابون٤ٌا٪، ػٌٙ ب٩ حز٪، ٗتازة، ًلي باريي :  راوی

٤َأ٪  ٌِ ث٨ََا أَبُو ا٨ُّٟ ا٢َ َحسَّ َٗ وَب  ُ٘ ٌِ ٩ًَِ أَِخبََرنٔي إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َش َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ُٙ ب٩ُِ َحزِٕ٪  ٌِ ث٨ََا اٟؼَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٍٕ َو٣ٔائََتیِٔن  َس٨ََة َسِب

ِتُط َتِشأَُُٟط َو  ٌَ َب
اتَّ َٓ ََٟضا َصَذا اب٩ُِ ٤ًََُز    ُ٠ِ ُ٘ َٓ ِٔتٔیىٔي  ا٢َ أََتِتىٔي ا٣َِزأَْة َتِشَت َٗ َِٟبارٔئيِّ  َِٟ  ًَلٓٔيٕ ا ا َٗ و٢ُ  ُ٘ ٍُ ٣َا َش ُتَضا أَِس٤َ ٌِ َب

اتَّ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ  َّي اهَّللُ  ٨ًَُِط َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ ٧ََهي  َٗ  ٔ یز ََِٟحٔ  ِٓتٔىٔي فٔي ا

ق نب زحؿ، اتقدة، یلع ابریق ےس رفاتی ےہ ہک اکی اخوتؿ ریمے اپس آیئ فہ ھجم ےس ہلئسم 

صع

اربامیہ نب وقعیب، اوبامعنؿ، 

 )ینعی مت اؿ ےس درایتف رک گو( انچہچن فہ اخوتؿ اؿ ےک ےھچیپ یلچ یئگ  اہک درایتف رکےن یگل ںیم ےن اہک ہی رضحت دبعاہلل نب رمع ںیہ

ہلئسم درایتف رک ےکس۔ ںیم اس اخوتؿ ےک ےھچیپ ےننس ےک ےیل ایگ ایبؿ رکےت ںیہ ہک اس اخوتؿ ےن رعض ای ھجم وک ریمشی ابلس ےس 

  ےن ھجم وک اس ےس عنم رفامای۔قلعتم ہلئسم التبؤ۔ اوہنں ےن رفامای روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ق نب زحؿ، اتقدة، یلع ابریق :  رافی

صع

 اربامیہ نب وقعیب، اوبامعنؿ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریمشی ابلس ےننہپ یک اممتعن اک ایبؿ،

 ابمرہک زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی :   ابب

 ریمشی ابلس ےننہپ یک اممتعن اک ایبؿ،



 

 

     1610    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠امی٪ ب٩ ٨٣ؼور، ابوا احوؾ، اطٌث ب٩ ابوطٌثاء، ٣ٌاویہ ب٩ سویس، بزاء ب٩ ًازب :  راوی

ث٨ََا أَبُو اِْلَ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُ٪ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ِٟبََرأئ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ُس٠َامِیَ ٩ًَِ ا اؤَیَة ب٩ِٔ ُسَویِٕس  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ َثأئ  ٌِ
َث ب٩ِٔ أَبٔي اٟظَّ ٌَ ٩ًَِ أَِط ِحَؤؾ 

٩ًَِ َخَوا ٍٕ ٧ََضا٧َا  ٩ًَِ َسِب ٍٕ َو٧ََضا٧َا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔشِب ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ أ٣َََز٧َا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ِٟ ًَازٕٔب  ٩ًَِ آ٧َٔیٔة ا َصٔب َو ةٔ تٔی٥ٔ اٟذَّ َـّ ٔٔ

 ٔ یز ََِٟحٔ یَبأد َوا ٚٔ َواٟسِّ ٔة َواِِلِٔسَتبَِر یَّ شِّ َ٘ ِٟ ٔ َوا ٤ََِٟیاثٔز ٩ًَِ ا  َو

امیلسؿ نب وصنمر، اوباالوحص، اثعش نب اوباثعشء، اعمفہی نب وسدی، رباء نب اعزب ےس رفاتی ےہ ہک مہ وک روسؽ رکمی یلص اہلل 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ وک است زیچفں ےس عنم رفامای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ہیلع فآہل فملس ےن است ابوتں اک مکح رفامای افر آپ یلص

ی )3( ریمشی ہار اجومں ےس )5( ہادنی ےک ربونتں ےک اامعتسؽ ےس )7فملس ےن اممتعن رفامیئ وسےن یک اوگنویھٹں ےس )

قش

 )3 )

 (( رحری ےس )ہی امتؾ ےک امتؾ ریمشی ڑپکے وہےت ںیہ4( دةی )2اربتسؼ )

 امیلسؿ نب وصنمر، اوباالوحص، اثعش نب اوباثعشء، اعمفہی نب وسدی، رباء نب اعزب :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمشی ےننہپ یک ااجزت ےس قلعتم

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

  ااجزت ےس قلعتمرمشی ےننہپ یک

     1611    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ًیسٰي ب٩ یو٧ص، سٌیس، ٗتازة، ا٧ص :  راوی

 ًَ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیْس  ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ًٔیَسي ب٩ُِ یُو٧َُص  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  َّي اهَّللُ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٩ِ أ٧ََٕص أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

 َ َّٜٕة ل ٕ ٩ِ٣ٔ حٔ یز ٤ُُٗٔؽ رَحٔ ا٦ٔ فٔي  وَّ ٌَ ِٟ ٔ ب٩ِٔ ا ٖٕ َواٟزُّبَیِر ِو ًَ ِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ٌَ ٔ  ا٧َِ  بٔض٤َٔا٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِرَخَؽ ٟ

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااجزت رفامیئ  ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، دیعس، اتقدة، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ

 رضحت دبعارلنمح نب وعػ افر رضحت زریب نب وعاؾ وک ریمشی ابلس ےننہپ یک اؿ رضحات وک )مسج ںیم( اخرش وہ اجےن یک فہج ےس۔

 اقحس نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، دیعس، اتقدة، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 رمشی ےننہپ یک ااجزت ےس قلعتم

     1612    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 نص ب٩ ًلي، خاٟس، سٌیس، ٗتازة، ا٧ص :  راوی

 ٔ ًَل ٠َِیطٔ َوَس أَِخبََر٧َا َنِصُ ب٩ُِ  ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیْس  ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ َؽ ٓيٕ  ٥َ َرخَّ َّ٠

َّٜةٕ  ىٔي ٟٔٔح ٌِ ٕ لَا٧َِ  بٔض٤َٔا َش یز ٤ُُٗٔؽ رَحٔ ٔ فٔي  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َواٟزُّبَیِر ٌَ ٔ ٟ 

ة، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت دبعارلنمح نب وعػ افر رصن نب یلع، اخدل، دیعس، اتقد

 رضحت زریب نب وعاؾ وک ریمشی رکےت ےننہپ یک مسج ںیم یلجھک وہ اجےن یک فہج ےس  و ہک اؿ وک وہیئگ یھت ااجزت رفامیئ۔

 رصن نب یلع، اخدل، دیعس، اتقدة، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 رمشی ےننہپ یک ااجزت ےس قلعتم

     1613    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ا٪ ٧ہسیاسحٙ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، س٠امی٪ تیَّم، ابوًث٤ :  راوی

٩ًَِ أَبٔي ًُِث٤َاَ٪ ا٨َِّٟضسٔ  َ٪ اٟتَِّیَّٔمِّ  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َجزٔیْز  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٕس أَِخبََر٧َا إِٔسَح َٗ ٍَ ًُتَِبَة ب٩ِٔ ََفِ ٨َّا ٣َ
ُٛ ا٢َ  َٗ یِّ 

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ةٔ إ ٔاَّ  ََٓحاَئ َٛٔتاُب ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َٟطُ ٨ِ٣ٔطُ َطِیْئ فٔي اِْلٔخَ َِٟیَص  یَز إ ٔاَّ ٩ِ٣َ  ََِٟحٔ ا٢َ  َا ی٠ََِبُص ا َٗ

َیأَٟشٔة حَ  أَیُِتُض٤َا أَِزَراَر اٟلَّ َتیِٔن َت٠َٔیأ٪ اِِلٔبَِضا٦َ ََفَ
ِیطٔ ا٠َّٟ ٌَ ا٢َ أَبُو ًُِث٤َاَ٪ بٔأُِػبُ َٗ ََٜذا َو َیأَٟشةَ َص َّي َرأَیُِ  اٟلَّ ً 

امیہ، رجری، امیلسؿ یمیت، اوبامثعؿ یدہی ےس رفاتی ےہ ہک مہ گوگ رضحت ہبتع نب رفدق ےک اسھت ےھت ہک اس دفراؿ ااحسؼ نب ارب

رضحت رمع اک مکح وموصؽ وہا ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رمشی ںیہن اتنہپ نکیل فہ صخش ہک سج اک آرخت 

ر ااشرہ رفامای رضحت اوبامثعؿ ےن اینپ دفونں اویلگنں ےس  و ہک اوگنےھٹ ےک زندکی ںیہ ینعی ںیم وکیئ ہصح ںیہن ےہ نکیل اس دق

 درایمؿ یک ایلگن الم رک ہی اتھجمس وہں ہک ےسیج ایلتؿ یک ڈنھگایں رھپ ںیم ےن ایلتؿ وک داھکی ہک فہ وت اکی وہشمر ابلس ےہ ہک سج وک ہک

 دنکےھ رپ ڈاےتل ںیہ۔

 ، رجری، امیلسؿ یمیت، اوبامثعؿ یدہیاقحس نب اربامیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 رمشی ےننہپ یک ااجزت ےس قلعتم

     1614    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبساٟح٤یس ب٩ ٣ح٤س، ٣د٠س، ٣شٌز، وبزة، طٌيي، سویس ب٩ ٠ُٔة، اح٤س ب٩ س٠امی٪، ًبیساهَّلل، ارسائی١،  :  راوی

 ابوحؼین، ابزاہی٥، سویس ب٩ ٠ُٔة، ٤ًز

 ٩ًَِ ٩ًَِ َوبََزَة  ْز  ٌَ ث٨ََا ٣ِٔش ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ٣َِد٠َْس  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  َِٟح٤ٔیٔس ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ِبُس ا ًَ ٠ََة ح و أَِخبََر٧َا  َٔ َُ ٩ًَِ ُسَویِسٔ ب٩ِٔ  ٔييِّ  ٌِ اٟظَّ

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔي َحٔؼیٕن  ائٔی١ُ  ث٨ََا إرِٔسَ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ًُبَِیُس اهَّللٔ  َٗا٢َ َحسَّ  ٪َ ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٠ََة  َٔ َُ ٩ًَِ ُسَویِسٔ ب٩ِٔ  إٔبَِزاصٔی٥َ 

ِؽ فٔي اٟسِّ  ٥ِ یَُزخِّ َٟ َّطُ  ٍَ ٤ًََُز أ٧َ ٔ ٍٔ أََػاب ٍَ أَِربَ  یَبأد إ ٔاَّ ٣َِؤؿ

 ،

 

فلة

 

، ادمح نب امیلسؿ، دیبع اہلل، ارسالیئ، اوبنیصح، اربامیہ، وسدی نب ع

 

فلة

 

رمع دبعادیمحل نب دمحم، دلخم، رعسم، فربة، یبعش، وسدی نب ع

 ےن دةی رمشی یک مسق ےک ےننہپ یک ااجزت اطع ںیہن رفامیئ نکیل ہار الگن یک۔

، ادمح نب امیلسؿ، دیبعاہلل، ارسالیئ، اوبنیصح، اربامیہ، وسدی نب دبعادیمحل :  رافی

 

فلة

 

 نب دمحم، دلخم، رعسم، فربة، یبعش، وسدی نب ع

، رمع

 

فلة

 

 ع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑپکفں ےک  وڑے اننہپ

 قلعتم ااحدتی ابمرہکزتنی )آراشئ( ےس  :   ابب

 ڑپکفں ےک  وڑے اننہپ

     1615    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 شٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، ہظی٥، طٌبہ، ابواسحٙ، بزاء :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا صَُظِی٥ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ُ٘ ٌِ َّي اهَّللُ أَِخبََر٧َا َش ا٢َ َرأَیُِ  ا٨َّٟٔييَّ َػل َٗ ِٟبََرأئ  ٩ًَِ ا  َٙ ي إِٔسَح

َسُظ أََحّسا صَُو أَِج١ُ٤َ ٨ِ٣ٔطُ  ٌِ ِب٠َُط َو َا َب َٗ ٥ِ أََر  َٟ َّل  ْة َح٤َِزاُئ ٣ُتََرجِّ ٠ًََِیطٔ ح٠َُّ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو

 ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی الؽ رگن اک وقعیب نب اربامیہ، میشہ، ہبعش، اوب ااحسؼ ، رباء ےس رفاتی ےہ ہک ںیم

ابلس ےنہپ وہےئ ابگوں ںیم یھگنک ےئک وہےئ افر ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زایدہ وخوصبرت یسک وک ںیہن داھکی ہن آپ 



 

 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لبق افر ہن دعب۔

 ، اوباقحس، رباءوقعیب نب اربامیہ، میشہ، ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نمی یک ہادر ےننہپ ےس قلعتم

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 نمی یک ہادر ےننہپ ےس قلعتم

     1616    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیساهَّلل ب٩ سٌیس، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، وہ اپ٨ے واٟس سے، ٗتازة، ا٧ص :  راوی

٩ًَِ أَ  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ثَىٔي أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ اذُ ب٩ُِ صَٔظا٦ٕ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  َیأب أَِخبََر٧َا ًُبَِیُس اهَّللٔ ب٩ُِ َس ا٢َ لَاَ٪ أََحبُّ اٟثِّ َٗ ٧َٕص 

ٔلَي ٧َٔييِّ اهَّللٔ  ِٟٔحبَرَةَ إ ٥َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ    َػل

دیبع اہلل نب دیعس، اعمذ نب اشہؾ، فہ اےنپ فادل ےس، اتقدة، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک امتؾ ابلس 

 ںیم نمی یک ہادر زایدہ دنسپدیہ یھت۔

  فادل ےس، اتقدة، اسندیبعاہلل نب دیعس، اعمذ نب اشہؾ، فہ اےنپ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زرفعاین رگن یک اممتعن ےس قلعتم

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 زرفعاین رگن یک اممتعن ےس قلعتم

     1617    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس، اب٩ حارث، ہظا٦، یحٌي ب٩ ابوٛثیر، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، خاٟس ب٩ ٣ٌسا٪، جبیر ب٩  :  راوی

 نٔیر، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز

ث٨ََا صٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحارٔٔث  ث٨ََا َخأْٟس َوصَُو اب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ٩ًَِ ٣َُح٤َّسٔ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ  ٕ ثٔیر َٛ ٩ًَِ یَِحٌَي ب٩ِٔ أَبٔي  َظا٦ْ 



 

 

 ًَ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ  ًَ ٕ أَِخبََرُظ أَ٪َّ  یِر َٔ َساَ٪ أَِخبََرُظ أَ٪َّ ُجَبیَِر ب٩َِ نُ ٌِ َّي اهَّللُ ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ أَ٪َّ َخأَٟس ب٩َِ ٣َ َّطُ َرآُظ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٤ِزٕو أ٧َ

 َ٠ًَ ََل َت٠َِبِشَضا٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو َٓ ارٔ  َّٔ ٔ ثَٔیاُب اِلُٜ ا٢َ َصٔذظ َ٘ َٓ أ٪  ِؼرَفَ ٌَ  ِیطٔ ثَِوبَأ٪ ٣ُ

اامسلیع نب دوعسد، اخدل، انب احرث، اشہؾ، ییحی نب اوبریثک، دمحم نب اربامیہ، اخدل نب دعماؿ، ریبج نب ،ریف، دبعاہلل نب رمع ےس 

 داھکی دف ڑپکے زرفعاین رگن ےک ےنہپ وہےئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل رفاتی ےہ ہک اؿ وک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 فملس ےن رفامای ہی ڑپکے افکر ےک ںیہ مت اؿ وک ہن ونہپ۔

 اامسلیع نب دوعسد، اخدل، انب احرث، اشہؾ، ییحی نب اوبریثک، دمحم نب اربامیہ، اخدل نب دعماؿ، ریبج نب ،ریف، دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 زرفعاین رگن یک اممتعن ےس قلعتم

     1618    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زیخ، اب٩ كاؤض، وہ اپ٨ے واٟس سے، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًزحاجب ب٩ س٠امی٪، اب٩ ابورواز، اب٩ ج :  راوی

٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ كَاُوٕض  ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ا٢َ َحسَّ َٗ ازٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي َروَّ  ٪َ َّطُ أَِخبََرنٔي َحأجُب ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٤ِزٕو أ٧َ ًَ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ  

٠َِیطٔ  ًَ َّي اهَّللُ  ِحضُ أَتَي ا٨َّٟٔييَّ َػل َٓاِطَ ا٢َ اذَِصِب  َٗ ٥َ َو
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َب ا٨َّٟٔييُّ َػل ـٔ َِ َٓ أ٪  ِؼرَفَ ٌَ ٠َِیطٔ ثَِوبَأ٪ ٣ُ ًَ ٥َ َو

٤َا َوَس٠َّ

ا٢َ فٔي ا٨َّٟارٔ  َٗ ا٢َ أَی٩َِ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  َٗ ٨َِک  ًَ 

اہلل نب رمع اکی دؿ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل احبج نب امیلسؿ، انب اوبرفاد، انب رججی، انب ساؤس، فہ اےنپ فادل ےس، دبع

فملس ںیم احرض وہےئ مسک ینعی زرفعاین رگن ںیم رےگن وہےئ دف ڑپکے نہپ رک )ہی دھکی رک( روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک 

 ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہصغ آایگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اجؤ مت اؿ وک کنیھپ دف۔ اوہنں ےن رعض ای

 اس وک ںیم سک ہگج وکنیھپں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای آگ ںیم۔

 احبج نب امیلسؿ، انب اوبرفاد، انب رججی، انب ساؤس، فہ اےنپ فادل ےس، دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 زرفعاین رگن یک اممتعن ےس قلعتم

     1619    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ًیسي ب٩ ح٤از، ٟیث، یزیس ب٩ ابوحبیب، ابزاہی٥ ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ح٨ین، ًلي :  راوی

 َ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧ ٩ًَِ یَزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔي َحبٔیٕب أَ٪َّ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩َِ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ا٠َِّٟیُث  َٗ ازٕ  ثَطُ ا ًٔیَسي ب٩ُِ َح٤َّ  ح٨َُیِٕن أَِخبََرُظ أَ٪َّ أَبَاُظ َحسَّ

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّي اهَّللُ  و٢ُ ٧ََضانٔي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ُ٘ ا َش ٠ًَٔیًّ  ٍَ َُّط َس٤ٔ ائَةٔ أ٧َ ِؼرَفٔ َؤِقَ ٌَ ٤ُِٟ يِّ َوا سِّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ُٟبُؤض ا َصٔب َو
٩ًَِ َخاَت٥ٔ اٟذَّ  ٥َ َّ٠

 ٍْ ٔ آٔ٪ َوأ٧ََا َراٛ ِٟرُقِ  ا

یسیع نب  ،ند، ثیل، زیدی نب اوببیبح، اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح، یلع ےن لقن ای ھجم وک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 یمشی ابلس افر مسک ںیم رےگن وہےئ ڑپکے ےس عنم رفامای افر روکع ںیم رقآؿ رکمی ڑپےنھ ےس عنم رفامای۔وسےن یک اوگنیھٹ افر ر

 یسیع نب  ،ند، ثیل، زیدی نب اوببیبح، اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح، یلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رہے رگن اک ابلس اننہپ

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 رہے رگن اک ابلس اننہپ

     1620    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًباض ب٩ ٣ح٤س، ابو٧وح، جزیز ب٩ حاز٦، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًیر، ایاز ب٩ ٟ٘یم، ابور٣ثہ :  راوی

 ٌَ ِٟ ٕ أَِخبََر٧َا ا ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ٤ًَُیِر ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ ث٨ََا َجزٔیزُ ب٩ُِ َحاز٦ٕٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا أَبُو ٧ُوٕح  َٗ ٕس  ٩ًَِ  بَّاُض ب٩ُِ ٣َُح٤َّ َٟ٘ٔیٕم  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إٔیَاز

٠َِیطٔ  ًَ ٥َ َو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٠َِی٨َا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ًَ َد  ا٢َ َخَ َٗ ا٪ٔ أَبٔي ر٣َِٔثَة   ثَِوبَأ٪ أَِخرَضَ

ابعس نب دمحم، اوبونح، رجری نب احزؾ، دبعاکلمل نب ریمع، ااید نب طیقل، اوبرہثم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس اکی رفز دفرہے رگن ےک ڑپکے ےنہپ وہےئ رشتفی الےئ۔

 ااید نب طیقل، اوبرہثم ابعس نب دمحم، اوبونح، رجری نب احزؾ، دبعاکلمل نب ریمع، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہادر ں ےننہپ ےس قلعتم

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب



 

 

 ہادر ں ےننہپ ےس قلعتم

     1621    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 شٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥ و ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، یحٌي، اس٤اًی١، ٗیص، خباب ب٩ ا ارت :  راوی

 ًَ ِیْص  َٗ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١َ  ٩ًَِ إِٔس٤َ ٩ًَِ یَِحٌَي  ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َو٣َُح٤َّ ُ٘ ٌِ ا٢َ أَِخبََر٧َا َش َٗ ٩ِ َخبَّأب ب٩ِٔ اِْلََرتِّ 

ٔلَي َِٜو٧َا إ ٨َ٠ِا أ ََا َتِش  َط ُ٘ َٓ َبٔة  ٌِ َٜ ُط فٔي ه١ِّٔ اِل َٟ ْس بُزَِزّة  ٥َ َوصَُو ٣َُتَوسِّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٨ََٟاَرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٨ََٟا أ ََا َتِسًُو اهَّلَل   ت٨َِٔصُ 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  وقعیب نب اربامیہ ف دمحم نب ینثم، ییحی، اامسلیع، سیق، ابخب نب االرت ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےن

ےس افکر ف رشمنیک یک اکشتی یک )ینعی اؿ یک اکتفیل یک  و فلتخم رطےقی ےس فہ املسمونں وک اچنہپےت ےھت( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

امہرے فاےطس دخا ےس فملس ہادر رپ ہیکت اگلےئ رشتفی رفام ےھت اخہن ہبعک ےک اسہی ںیم مہ ےن رعض ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 دمد ںیہن امےتگن افر مہ گووگں ےک فاےطس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس داع ںیہن رفامےت۔

 وقعیب نب اربامیہ ف دمحم نب ینثم، ییحی، اامسلیع، سیق، ابخب نب االرت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 ہادر ں ےننہپ ےس قلعتم

     1622    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، شٌ٘وب، ابوحاز٦، سہ١ ب٩ سٌس :  راوی

٩ًَِ َس  ٩ًَِ أَبٔي َحاز٦ٕٔ  وُب  ُ٘ ٌِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َش َٗ ُٗتَِیَبُة  ا٢َ َسِض١ْ َص١ِ َتِسُروَ٪ ٣َا أَِخبََر٧َا  َٗ ا٢َ َجائَِ  ا٣َِزأَْة بٔبُرَِزةٕ  َٗ ٕس  ٌِ ِض١ٔ ب٩ِٔ َس

 ٔ ِّي َنَشِحُ  صَٔذظ ٔن َِٟ  یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ إ ا َ٘ َٓ ٠َ٤ُِة ٨ِ٣َُشوْد فٔي َحأطَیتَٔضا  ٥ِ َصٔذظٔ اٟظَّ ٌَ اُٟوا َن َٗ ِٟبُرَِزةُ  أََخَذَصا  ا َٓ َضا  َٛ ُشو ِٛ بَٔیٔسی أَ

ََّضا َِلَٔزاُرظُ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َِٟی٨َا َوإ٧ٔ ٔ َد إ َََٓخَ ِیَضا  َٟ ٔ ٥َ ٣ُِحَتاّجا إ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ    َػل

ہبیتق، وقعیب، اوباحزؾ، لہس نب دعس ےن رفامای اکی اخوتؿ اکی دؿ ہادر ےل رک احرض وہیئ۔ فہ سک مسق یک ہادر یھت مت گوگ فافق 

ےھت۔ اس ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! ںیم ےن اس وک اےنپ اہھت ےس انب ےہ ںیم ہی آپ یلص وہ؟ ینعی اس ےک وکےن ںیم ہلمش انب وہےئ 

اہلل ہیلع فآہل فملس وک انہپؤں یگ۔ انچہچن آپ ےن اس وک ےل ایل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس یک رضفرت یھب یھت۔ سج فتق 

 آپ ابرہ رشتفی الےت وت آپ ایس اک ہہت دنب ابدناھ رکےت ےھت۔

 ہبیتق، وقعیب، اوباحزؾ، لہس نب دعس :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 دیفس ڑپکے ےننہپ ےک مکح ےس قلعتم

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 دیفس ڑپکے ےننہپ ےک مکح ےس قلعتم

     1623    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلي، یحٌي ب٩ سٌیس، سٌیس ب٩ ابورعوبة، ایوب، ابوَٗلبة، ابو٣ہ٠ب، س٤زة :  راوی

ُث  وبََة یَُحسِّ ٌٔیَس ب٩َِ أَبٔي رَعُ ُ  َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ َس
ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٩ِ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا  ًَ ٩ًَِ أَبٔي ََٗٔلبََة  أَیُّوَب 

ِٟبََیاَق  َِٟبُشوا ٩ِ٣ٔ ثَٔیاب٥ُِٜٔ ا ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ًَِ َس٤َُزَة  ٤َُِٟض٠َّٔب  ٨ُوا ٓٔیَضا أَبٔي ا ِّٔ َٛ ََّضا أَكَِضزُ َوأَكَِیُب َو إ٧ٔ َٓ  

تُِبُط  ِٛ ٥َِٟ أَ ا٢َ َیِحٌَي  َٗ  ٥ِ ُٛ ٩ًَِ َس٤َُزةَ ٣َِوَتا ٨َِیُ  بَٔحٔسیٔث ٣َِی٤ُؤ٪ ب٩ِٔ أَبٔي َطبٔیٕب  ِِ ا٢َ اِسَت َٗ  ٠ُُِٗ  ٥َٟٔ 

، اوببلہم، رمسة ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 

ة
ب 
، اویب، اوبالق

 

ة
ب 
رمعف نب یلع، ییحی نب دیعس، دیعس نب اوبرعف

 ہک فہ اپہزیہ افر اصػ وہےت ںیہ افر مت گوگ  نف دای رکف اےنپ رمدفں وک فملس ےن اراشد رفامای مت گوگ دیفس ڑپکے انہپ رکف اس ےیل

 دیفس ڑپکفں اک۔

، اوببلہم، رمسة :  رافی

 

ة
ب 
، اویب، اوبالق

 

ة
ب 
 رمعف نب یلع، ییحی نب دیعس، دیعس نب اوبرعف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 دیفس ڑپکے ےننہپ ےک مکح ےس قلعتم

     1624    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ح٤از، ایوب، ابوَٗلبة، س٤زة :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَبٔي ٗ ٩ًَِ أَیُّوَب  اْز  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٠َِی٥ُِٜ أَِخبََر٧َا  ًَ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ َس٤َُزَة  ََلبََة 

ٔ ثَٔیاب٥ُِٜٔ  ََّضا ٩ِ٣ٔ َخیِر َٓإ٧ٔ  ٥ِ ُٛ ٨ُوا ٓٔیَضا ٣َِوَتا ِّٔ َٛ ٥ِ َو ُٛ ٠َِی٠َِبِشَضا أَِحَیاُؤ َٓ َیأب  ِٟبََیأق ٩ِ٣ٔ اٟثِّ  بٔا

، رمسة ےس

 

ة
ب 
 رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای مت گوگ دیفس ابلس انہپ رکف ہبیتق،  ،ند، اویب، اوبالق

 زدنہ گوگ یھب دیفس ابلس ںینہپ افر رمدفں وک اؿ اک  نف دف ویکہکن ہی دمعہ افر رتہب ڑپکے ںیہ۔

، رمسة :  رافی

 

ة
ب 
 ہبیتق،  ،ند، اویب، اوبالق

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ابقء ےننہپ ےس قلعتم

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 ابقء ےننہپ ےس قلعتم

     1625    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، اب٩ ابو٠٣یٜہ، ٣شور ب٩ ٣َخ٣ہ :  راوی

 َٗ ٣ََة  ٤ِِٟٔشَورٔ ب٩ِٔ ٣ََِخَ ٩ًَِ ا ََٜة  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي ٠َ٣ُِی ِیُث 
ث٨ََا ا٠َّٟ ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس َّي أَِخبََر٧َا  َش٥َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ 

٣َُة َیا بُ  ا٢َ ٣ََِخَ َ٘ َٓ ٣ََة َطِیّئا  ٔم ٣ََِخَ ٌِ ٥ِ ُش َٟ بَٔیّة َو ِٗ ٥َ أَ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اهَّللُ  َّي اهَّللُ  ٔلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ِٙ ب٨َٔا إ ىَيَّ ا٧َِل٠ٔ

ا٢َ َخبَّ  َ٘ َٓ َباْئ ٨ِ٣َٔضا  َٗ ٠َِیطٔ  ًَ َِٟیطٔ َو ٔ َد إ َََٓخَ ِوتُطُ  ًَ َس َٓ ا٢َ  َٗ َٓاِزًُطُ لٔي  ا٢َ اِزُخ١ِ  َٗ طُ  ٌَ ٣َ  ُ ِ٘ ا٧َِل٠َ َِٟیطٔ َٓ ٔ ٨ََوَز إ َٓ ََٟک  أُِت َصَذا 

٠َبَٔشُط ٣ََِخَ   ٣َةُ َٓ

تئکہ، وسمر نب رخمہم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ابقںیئ میسقت رفامںیئ نکیل
مل
 ہبیتق نب دیعس، ثیل، انب اوب

رضحت رخمہم وک انعتئ ںیہن رفامیئ اوہنں ےن ھجم ےس رفامای اٹیب مت ریمے اسھت ولچ افر روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک الب گو 

 انچہچن ںیم ایگ افر ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک البای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

فملس اؿ یہ ابقؤں ںیم ےس اکی ابقء ےنہپ وہےئ ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی ںیم ےن اہمترے فاےطس اپھچ ریھک یھت 

 ہم ےن اس وک داھکی افر رھپ اس وک نہپ ایل۔رضحت رخم

تئکہ، وسمر نب رخمہم :  رافی
مل
 ہبیتق نب دیعس، ثیل، انب اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اپاجئہم ےننہپ ےس قلعتم

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 ہم ےننہپ ےس قلعتماپاجئ

     1626    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س، طٌبہ، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، جابز ب٩ زیس، اب٩ ًباض :  راوی



 

 

٤ِزٔو بِ  ًَ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ْس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَبَّإض َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٔ ب٩ِٔ َزیِٕس  ٩ًَِ َجابٔز ٩ٔ زٔی٨َإر 

٠َِی٠َِبِص  َٓ ٥َِٟ َیحِٔس إَٔزاّرا  ا٢َ ٩ِ٣َ  َ٘ َٓ إت  َٓ َز ٌَ و٢ُ بٔ ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َش َّي اهَّللُ  ٍَ ا٨َّٟٔييَّ َػل َّطُ َس٤ٔ ٠َیِٔن أ٧َ ٌِ ٥َِٟ یَحِٔس َن اؤی١َ َو٩ِ٣َ  َ  اُٟسَّ

یِٔن  َّٔ ٠َِی٠َِبِص ُخ َٓ 

نب اشبر، دمحم، ہبعش، رمعف نب دانیر، اجرب نب زدی، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رعافت ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع  دمحم

فآہل فملس ےس ہک  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت  و صخش ہہت دنب ہن اپےئ وت فہ اپاجئہم نہپ ےل افر  و صخش  وےت ہن اپےئ 

  وےت ہن وہں( وت فہ ومزے نہپ ےل۔)ینعی سج ےک اپس 

 دمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، رمعف نب دانیر، اجرب نب زدی، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تہب زایدہ ہہت دنب اکٹلےن یک اممتعن

 ااحدتی ابمرہک زتنی )آراشئ( ےس قلعتم :   ابب

 تہب زایدہ ہہت دنب اکٹلےن یک اممتعن

     1627    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 وہب ب٩ بیا٪، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، سا٥ٟ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ا٢َ أَِخبَرَ  َٗ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ أَِخبََر٧َا َوصُِب ب٩ُِ بََیإ٪  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ َسا٤ّٟٔا أَِخبََرُظ أَ٪َّ  نٔي یُو٧ُُص 

ُِٟدَیََلٔئ خُ  ا٢َ بَِی٨َا َرُج١ْ َیُحزُّ إَٔزاَرُظ ٩ِ٣ٔ ا َٗ  ٥َ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ثَُط أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ُضَو َیَتَح٠َِح١ُ فٔي اِْلَِر َحسَّ َٓ َٕ بٔطٔ  ٔق ٔش

َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  ٔلَي یَِو٦ٔ ا  إ

فبہ نب ایبؿ، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اسمل، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 

 اگ۔فہ صخش ایقتم کت زنیم ںیم داتسنھ الچ اجےئ  رفامای اکی صخش اینپ یگنل )ہہت دنب( اکٹلای رک ا اھت ةکت یک فہج ےس وت

 فبہ نب ایبؿ، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اسمل، دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 تہب زایدہ ہہت دنب اکٹلےن یک اممتعن



 

 

     1628    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، ٧آٍ، اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، برش، ًبیساهَّلل، ٧آٍ، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ا َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ٍٕ ح َوأ٧ََِبأ٧ََا إِٔس٤َ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا أَِخبََر٧َا  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا برِٔشْ  ٢َ َحسَّ

٥َ ٩ِ٣َ َجزَّ ثَ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَِبٔس اهَّللٔ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٔذی یَُحزُّ ثَِوبَطُ ٩ِ٣ٔ ًُبَِیُس اهَّللٔ 
َّٟ ا٢َ إٔ٪َّ ا َٗ ِوبَطُ أَِو 

 َٟ ٔ ٥ِ ی٨َُِوزِ اهَّللُ إ َٟ ُِٟدَیََلٔئ  َِٟ٘ٔیا٣َةٔ ا  ِیطٔ یَِو٦َ ا

ہبیتق نب دیعس، ثیل، انعف، اامسلیع نب دوعسد، رشب، دیبع اہلل، انعف، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس ےن اراشد رفامای  و صخش ةکت ےس اےنپ ڑپکے اکٹلےئ وت دخافدن دقفس ایقتم ےک دؿ اس یک اجبن ہن دےھکی اگ۔

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، انعف، اامسلیع نب دوعسد، رشب، دیبعاہلل، انعف، دبعاہلل نب رمع :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 تہب زایدہ ہہت دنب اکٹلےن یک اممتعن

     1629    حسیث                               ج٠س سو٦  :  سج٠

 ٣ح٤س ب٩ ًبسا اًلي، خاٟس، طٌبہ، ٣حارب، اب٩ ٤ًز :  راوی

  ُ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ ٣َُحارٕٔب  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َٗا٢َ َحسَّ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ًَِبسٔ اِْلَ ُس ب٩ُِ  ُث أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًََُز یُ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َحسِّ

 ٥َِٟ زَّ َوَج١َّ  ًَ إٔ٪َّ اهَّللَ  َٓ ا٢َ ٩ِ٣َ َجزَّ ثَِوبَُط ٩ِ٣ٔ ٣َدٔی٠َٕة  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َِٟیطٔ یَِو٦َ ا ٔ  َی٨ُِوزِ إ

 ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و صخش اےنپ دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، احمرب، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل

 ڑپکے ةکت ےس اکٹلےئ وت دخافدن دقفس ایقتم ےک دؿ اس یک اجبن ہن دےھکی اگ۔

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، احمرب، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہہت دنب سک ہگج کت وہان ہاےیہ؟

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 ہہت دنب سک ہگج کت وہان ہاےیہ؟



 

 

     1630    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥ و٣ح٤س ب٩ ٗسا٣ة، جزیز، ا ا٤ًع، ابواسحٙ، ٣ش٥٠ ب٩ ٧ذیز، حذشٔہ :  راوی

٩ًَِ ٣ُِش٥ٔٔ٠ أَِخ   َٙ ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح ٤ًَِٔع  ٩ًَِ اِْلَ  ٕ ٩ًَِ َجزٔیز َُٗسا٣ََة  ُس ب٩ُِ  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َو٣َُح٤َّ َة  بََر٧َا إِٔسَح َٔ ٩ًَِ حَُذِش  ٕ ب٩ِٔ ٧َُذیِز

ٖٔ ا ٔلَي أَِنَؼا ٍُ اِِلَٔزارٔ إ ٥َ ٣َِؤؿ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٓإِٔ٪ أَبَِیَ  َٗ  ١َ َٔ أَِس َٓ إِٔ٪ أَبَِیَ   َٓ ٠َةٔ  ـَ ٌَ ِٟ یِٔن َوا َٗ ا ٟشَّ

ُى ٤َُٟٔح٤َّسٕ  ِٔ َبیِٔن فٔي اِِلَٔزارٔ َوا٠َّٟ ٌِ َٜ ٠ِٟٔ َّٙ ٚٔ َو َا َح ا ٩ِٔ٤ َوَرأئ اٟشَّ َٓ 

، رجری، االشمع، اوب ااحسؼ ،  ملس نب ذنری، ذحہفی ےس رفاتی ےہ ہک روس

 

ؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل ااحسؼ نب اربامیہ فدمحم نب دقامة

فملس ےن اراشد رفامای ہہت دنب آدیھ ڈنپویلں کت وہان ہاےیہ ہک سج ہگج کت )ڈنپویلں اک( تہب وگتش ےہ اس ہگج کت ارگ اس ےس 

دنب ںیم زایدہ ہاےہ وت افر زایدہ اچین حیحص ےہ ارگ اس ےس زایدہ دؽ ہاےہ وت ڈنپویلں ےک آرخ کت نکیل ونخٹں اک وکیئ قح ںیہن ےہ ہہت 

 )بلطم ےنخٹ ےلھک رانہ رضفری ںیہ فہ ہن ےپھچ(۔

، رجری، االشمع، اوباقحس،  ملس نب ذنری، ذحہفی :  رافی

 

 اقحس نب اربامیہ فدمحم نب دقامة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ()فدیعونخٹں ےس ےچین ازار رےنھک اک مکح 

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 (ونخٹں ےس ےچین ازار رےنھک اک مکح )فدیع

     1631    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس، اب٩ حارث، ہظا٦، یحٌي، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، ابوشٌ٘وب، ابوہزیزہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ ٣َُح٤َّسٔ أَِخبََر٧َا إ ٩ًَِ یَِحٌَي  ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحارٔٔث  ث٨ََا َخأْٟس َوصَُو اب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش  ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ ِس٤َ

َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة َش َُّط َس٤ٔ وَب أ٧َ ُ٘ ٌِ ثَىٔي أَبُو َش ا٢َ َحسَّ َبیِٔن ٩ِ٣ٔ اِِلَٔزارٔ َٗ ٌِ َٜ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا َتِحَ  اِل ًَ

 َٓفٔي ا٨َّٟارٔ 

اامسلیع نب دوعسد، اخدل، انب احرث، اشہؾ، ییحی، دمحم نب اربامیہ، اوبوقعیب، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 ۔ فآہل فملس ےن رفامای ونخٹں ےس ےچین ہہت دنب دفزخ ںیم دالخ وہاگ

 اامسلیع نب دوعسد، اخدل، انب احرث، اشہؾ، ییحی، دمحم نب اربامیہ، اوبوقعیب، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 ( )فدیعونخٹں ےس ےچین ازار رےنھک اک مکح

     1632    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ سابٙ ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

 َ٤ِٟ ٌٔیْس ا ا٢َ أَِخبََرنٔي َس َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبُو َزاُوَز  ا٢َ َحسَّ َٗ ِس لَاَ٪ یُدِ أَِخبََر٧َا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َُِیََلَ٪  َٗ بُرٔیُّ َو ٩ًَِ أَبٔي ِ٘ بٔرُ 

َٓفٔي ا٨َّٟ  َبیِٔن ٩ِ٣ٔ اِِلَٔزارٔ  ٌِ َٜ ١َ ٩ِ٣ٔ اِل َٔ ا٢َ ٣َا أَِس َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل  ارٔ صَُزیَِزَة 

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہہت دنب اکٹلےن ےس قلعتم

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 ہہت دنب اکٹلےن ےس قلعتم

     1633    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٌث، سٌیس ب٩ جبیر، اب٩ ًباض٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ًبیس ب٩ ً٘ی١، وہ اپ٨ے زازا سے، طٌبہ، اط :  راوی

٩ًَِ أَ  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ی  ثَىٔي َجسِّ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَ٘ٔی١ٕ  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ًُبَِیٔس ب٩ِٔ  ُس ب٩ُِ  ٌٔیَس أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ُ  َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َث  ٌَ ِط

٠َِیطٔ  ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٔلَي ٣ُِشب١ٔٔ اِِلَٔزارٔ  ب٩َِ ُجَبیِر ًَزَّ َوَج١َّ  َا ی٨َُِوزُ إ ا٢َ إٔ٪َّ اهَّلَل  َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

دمحم نب دبعاہلل نب دیبع نب لیقع، فہ اےنپ دادا ےس، ہبعش، اثعش، دیعس نب ریبج، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل 

 اےل یک اجبن ںیہن دےھکی اگ۔ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دخافدن دقفس ہہت دنب اکٹلےن ف

 دمحم نب دبعاہلل نب دیبع نب لیقع، فہ اےنپ دادا ےس، ہبعش، اثعش، دیعس نب ریبج، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 دنب اکٹلےن ےس قلعتم ہہت



 

 

     1634    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 برش ب٩ خاٟس، ٨ُسر، طٌبہ، س٠امی٪ ب٩ ٣ہزا٪ ا ا٤ًع، س٠امی٪ ب٩ ٣شہز، خطة ب٩ رح، ابوذر :  راوی

َٗا٢َ َس٤ٔ  َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا ٨َُُِسْر  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا برِٔشُ ب٩ُِ َخأٟٕس   ٕ َ٪ ب٩ِٔ ٣ُِشضٔز ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ٤ًََِع  َ٪ ب٩َِ ٣ِٔضزَاَ٪ اِْلَ ُ  ُس٠َامِیَ ٌِ

٥َ ثَََلثَْة  َا یُک٤ِّ٠َُ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي َذٓرٕ  َُِٟحِّ  َطَة ب٩ِٔ ا َِٟ٘ٔیا٣َٔة َو َا َخَ ًَزَّ َوَج١َّ َیِو٦َ ا  ُض٥ِ اهَّللُ 

 ٕٔ َِٟح٠ٔ َتطُ بٔا ٌَ ُٙ َس٠ِ ِّٔ ٨َ٤ُِٟ ٤ُِِٟشب١ُٔ إَٔزاَرُظ َوا ًَِلي َوا ٨٤ََِّٟاُ٪ ب٤َٔا أَ ًََذاْب أَٟٔی٥ْ ا ُض٥ِ  َٟ ِٟکَاذٔٔب  یُزَِّٛیض٥ِٔ َو  ا

 نب رح، اوبذر ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل

 

ة

 

 رشب نب اخدل، ردنر، ہبعش، امیلسؿ نب رہماؿ االشمع، امیلسؿ نب رہسم، رخس

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایقتم ےک دؿ دخافدن دقفس نیت آدویمں ےس الکؾ ںیہن رفامےئ اگ افر اؿ گووگں وک فیلکت ف ذعاب وہاگ 

 )اؿ ںیم ےس( اکی وت فہ صخش  و ہک یسک وک ھچک دے رک ااسحؿ التجےئ دفرسا فہ صخش  و ہک ہہت دنب ای اپاجئہم فریغہ اکٹلےئ افر رسیتا فہ

 یٹ مسق اھک رک امؽ الچےئ )رففتخ رکے(۔صخش  و ہک وھج

 نب رح، اوبذر :  رافی

 

ة

 

 رشب نب اخدل، ردنر، ہبعش، امیلسؿ نب رہماؿ االشمع، امیلسؿ نب رہسم، رخس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رہکزتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابم :   ابب

 ہہت دنب اکٹلےن ےس قلعتم

     1635    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، حشین ب٩ ًلي، ًبساٌٟزیز ب٩ ابو رواز، سا٥ٟ، اب٩ ٤ًز :  راوی

 ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ ًَلٓٔيٕ  ث٨ََا حَُشیُِن ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ا٢َ َرُسو٢ُ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ازٕ  ٔ ب٩ِٔ أَبٔي َروَّ زٔیز

٤ٌَٔا٣َٔة ٩ِ٣َ َجزَّ ٨ِ٣َٔضا َطِیّئا  ِٟ ٤ٔیٔؽ َوا َ٘ ِٟ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اِِلِٔسَبا٢ُ فٔي اِِلَٔزارٔ َوا ًَ َّي اهَّللُ  َِٟیطٔ یَِو٦َ اهَّللٔ َػل ٔ ُخَیََلَئ  َا ی٨َُِوزُ اهَّللُ إ

ِٟ٘ٔیَ   ا٣َةٔ ا

دمحم نب راعف، نیسح نب یلع، دبعازعلزی نب اوب رفاد، اسمل، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 

 رفامای ہہت دنب رکہت افر ڑگپی  و وکیئ اؿ ونیتں ںیم ےس یسک وک اکٹلےئ دخافدن دقفس اس یک اجبن ںیہن دےھکی اگ۔

  نب یلع، دبعازعلزی نب اوب رفاد، اسمل، انب رمعدمحم نب راعف، نیسح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب



 

 

 ہہت دنب اکٹلےن ےس قلعتم

     1636    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلي ب٩ ححز، اس٤اًی١، ٣وسٰي ب٩ ً٘بہ، سا٥ٟ :  راوی

٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  َبَة  ِ٘ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ ًُ ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَلٔيُّ ب٩ُِ حُِحز ٠َِیطٔ أَِخبََر٧َا  ًَ َّي اهَّللُ  أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

ا٢َ ٩ِ٣َ جَ  َٗ  ٥َ ا٢َ أَبُو بََِکٕ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ إٔ٪َّ َوَس٠َّ َٗ َِٟ٘ٔیا٣َٔة  َِٟیطٔ یَِو٦َ ا ٔ ُِٟدَیََلٔئ  َا ی٨َُِوزُ اهَّللُ إ ِي إَٔزارٔی  زَّ ثَِوبَطُ ٩ِ٣ٔ ا أََحَس ٔطقَّ

 َّ ٥َ إ٧ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َٓ َٔک ٨ِ٣ٔطُ  اَصَس ذَٟ ٌَ َٔک ُخَیََلَئ َشِشتَرِِٔي إ ٔاَّ أَِ٪ أََت ٍُ ذَٟ ٩ِ َشِؼ٨َ َِٟشَ  ٤٣َّٔ  َک 

تم یلع نب رجح، اامسلیع، ومٰیس نب ہبقع، اسمل روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و وکیئ اانپ ڑپکا ةکت ےس اکٹلےئ ایق

)ریغ ا رایری رطہقی ےس(  ےک دؿ دخافدن دقفس اس صخش یک اجبن ںیہن دےھکی اگ اس رپ رضحت اوبرکب دصقی ےن رعض ای

د ریمے ہہت دنب اک وکہن ےچین کٹل اج ا ےہ نکیل ارگ ںیم اس اک ایخؽ روھکں وت فہ ہن ےکٹل اگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراش

  دنب اکٹلےت ںیہ(۔رفامای مت اؿ گووگں ںیم ےس ںیہن وہ  و ہک ةکت افر رغفر یک فہج ےس ہی رحتک رکےت ںیہ )ینعی ةکت یک فہج ےس ہہت

 یلع نب رجح، اامسلیع، ومٰیس نب ہبقع، اسمل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخانیت سک دقر آلچن اکٹلںیئ؟

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وخانیت سک دقر آلچن اکٹلںیئ؟

     1637    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٧وح ب٩ حبیب، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ایوب، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

 ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَیُّوَب  ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٔٚ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ اب٩ِٔ ٤ًَُ أَِخبََر٧َا ٧ُوُح ب٩ُِ َحبٔیٕب  َٗ ا٢َ  َٗ َز 

َِٟ  أ٦ُُّ َس٤َ٠َةَ  ا َٗ َِٟیطٔ  ٔ ٥ِ ی٨َُِوزِ اهَّللُ إ َٟ ُِٟدَیََلٔئ  ٥َ ٩ِ٣َ َجزَّ ثَِوبَُط ٩ِ٣ٔ ا
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٍُ ا٨َِّٟشاُئ  َػل َٕ َتِؼ٨َ َِٜی َٓ َیا َرُسو٢َ اهَّللٔ 

  َِٟ ا َٗ ا٢َ تُزِخٔی٨َطُ ٔطبِّرا  َٗ ٠َِیطٔ بُٔذیُؤٟض٩َّٔ  ًَ ا  َا َتزِٔزَ٪  ًّ ا٢َ تُزِخٔی٨َُط ذَٔرا َٗ َسا٣ُُض٩َّ  ِٗ َٕ أَ َٜٔظ  إّٔذا َت٨ِ

ونح نب بیبح، دبعارلزاؼ، رمعم، اویب، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و وکیئ 

 اگ )ہی نس رک( رضحت اؾ ہملس ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! رپ وخانیت اےنپ ةکت ےس ڑپکا ےچین اکٹلےئ اہلل اعتیل اس یک رطػ ہن دےھکی



 

 

دانم وک ای رک ں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ اےنپ اےنپ دانم اکی ابتشل اکٹلںیئ۔ رضحت اؾ ہملس ےن اس رپ رعض 

  رفامای وت فہ اکی اہھت اکٹلںیئ اس ےس زایدہ ہن رک ں۔ای )اس رطح( وت اؿ ےک اپؤں لھک اجںیئ ےگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 ونح نب بیبح، دبعارلزاؼ، رمعم، اویب، انعف، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 ر آلچن اکٹلںیئ؟وخانیت سک دق

     1638    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًباض ب٩ وٟیس ب٩ ٣زیس، وہ اپ٨ے واٟس سے، ا اوزاعي، یحٌي ب٩ ابوٛثیر، ٧آٍ، ا٦ س٤٠ہ :  راوی

ثَ  َٗا٢َ َحسَّ ا٢َ أَِخبََرنٔي أَبٔي  َٗ َِٟؤٟیٔس ب٩ِٔ ٣َزِیَٕس  بَّاُض ب٩ُِ ا ٌَ ِٟ ث٨ََا ا ٩ًَِ َحسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  ٕ ثٔیر َٛ ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ٨َا اِْلَِوَزاعٔيُّ 

ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ  َ٘ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ذُیُو٢َ ا٨َِّٟشأئ  ًَ َّي اهَّللُ  ِت َٟٔزُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ََّضا َذََکَ ٥َ یُزِخٔیَن أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة أ٧َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َػل

٠َِیطٔ ٔط  ًَ ا  َا َتزٔیُس  ًّ ا٢َ تُزِِٔي ذَٔرا َٗ ٨ًََِضا   َٕ َٜٔظ َِٟ  أ٦ُُّ َس٤َ٠ََة إّٔذا ی٨َِ ا َٗ  بِّرا 

 ابعس نب ف دی نب زمدی، فہ اےنپ فادل ےس، االفزایع، ییحی نب اوبریثک، انعف، اؾ ہملس ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وخانیت

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ اےنپ دانم اکی ابتشل اکٹلںیئ اوہنں ےن رعض ای )اس ےک دانم ےس قلعتم رعض ای آپ یلص

 رطح وت( فہ لھک اجےئ اگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اکی اہھت اکٹلںیئ اس ےس ااضہف ہن رک ں۔

 انعف، اؾ ہملس ابعس نب ف دی نب زمدی، فہ اےنپ فادل ےس، االفزایع، ییحی نب اوبریثک، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وخانیت سک دقر آلچن اکٹلںیئ؟

     1639    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ اٌَٟلء ب٩ ًبساٟحبار، سٔیا٪، ایوب ب٩ ٣وسي، ٧آٍ، ػٔیة، ا٦ س٤٠ہ ًبساٟحبار :  راوی

 ًَ ثَىٔي أَیُّوُب ب٩ُِ ٣ُوَسي  ا٢َ َحسَّ َٗ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس َِٟحبَّارٔ  ًَِبٔس ا ََلٔئ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ َِٟحبَّارٔ ب٩ُِ ا ًَِبُس ا ٩ًَِ أ٦ُِّ أَِخبََر٧َا  َة  ٔٔیَّ ٩ًَِ َػ  ٍٕ ٔ ٩ِ ٧َآ

ا٢َ یُ َس٤َ٠ََة أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػ  َٗ َٕ بٔا٨َِّٟشأئ  َِٜی َٓ َِٟ  أ٦ُُّ َس٤َ٠ََة  ا َٗ ا ذَُٔکَ فٔي اِِلَٔزارٔ ٣َا ذَُٔکَ  َّ٤َٟ  ٥َ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  زِخٔیَن ٔطبِّرا ل

٠َِیطٔ  ًَ ا  َا یَزِٔزَ٪  ًّ َٓٔذَرا ا٢َ  َٗ َسا٣ُُض٩َّ  ِٗ َِٟ  إّٔذا َتِبُسَو أَ ا َٗ 



 

 

، اؾ ہملس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل دبعاابجلر نب االعلء نب دبعاابجلر، ایفس

 

فتئة
ؿ، اویب نب ومیس، انعف، ص

فملس ےن سج فتق ہہت دنب اک کذرکہ رفامای وت رضحت اؾ ہملس ےن رعض ای رھپ وخانیت ای رک ں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

 ںیم وت اؿ ےک اپؤں لھک اجںیئ ےگ فہ اکی ابتشل )دانم( اکٹلںیئ۔ اوہنں ےن رعض ای اےنت

، اؾ ہملس :  رافی

 

فتئة
 دبعاابجلر نب االعلء نب دبعاابجلر، ایفسؿ، اویب نب ومیس، انعف، ص

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

  دقر آلچن اکٹلںیئ؟وخانیت سک

     1640    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبسا اًلي، نرض، ٣ٌت٤ز، اب٩ س٠امی٪، ًبیساهَّلل، ٧آٍ، س٠امی٪ ب٩ ششار، ا٦ س٤٠ہ :  راوی

ا٢َ َحسَّ  َٗ ث٨ََا ا٨َّٟرِضُ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ًَِبٔس اِْلَ ُس ب٩ُِ  ٍٕ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ًُبَِیُس اهَّللٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ َت٤ٔزُ َوصَُو اب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا

٥ِ َتُحزُّ  َٛ  ٥َ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َِٟ  ُسئ١َٔ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة  َ٪ ب٩ِٔ َشَشإر  ا٢َ ٔط ٩ًَِ ُس٠َامِیَ َٗ ٤َِٟزِأَةُ ٩ِ٣ٔ َذی٠َِٔضا  بِّرا  ا

٠َِیَضا ًَ َْ  َا َتزٔیُس  ا٢َ ذَٔرا َٗ ٨ًََِضا   َٕ َٜٔظ َِٟ  إّٔذا ی٨َِ ا َٗ 

ہل دمحم نب دبعاالیلع، رضن، رمتعم، انب امیلسؿ، دیبع اہلل، انعف، امیلسؿ نب ک ار، اؾ ہملس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآ

ےئ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اکی ابتشل۔ اوہنں ےن اہک اس دقر فملس ےس درایتف ای ایگ وکیئ اخوتؿ اانپ دانم انتک اکٹل

 وت لھک اجےئ اگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اکی اہھت ےس ااضہف ہن رک ں۔

 دمحم نب دبعاالیلع، رضن، رمتعم، انب امیلسؿ، دیبعاہلل، انعف، امیلسؿ نب ک ار، اؾ ہملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امتؾ مسج رپ ڑپکا ےنٹیپل ےس قلعتم اس رطہقی ےس ہک اہھت ابرہ ہن لکن  ںیک ونممع ےہ۔

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

  ہن لکن  ںیک ونممع ےہ۔امتؾ مسج رپ ڑپکا ےنٹیپل ےس قلعتم اس رطہقی ےس ہک اہھت ابرہ

     1641    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، اب٩ طہاب، ًبیساهَّلل ب٩ ًبساهَّلل، ابوسٌیس :  راوی

ِبٔس اهَّللٔ ًَ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َّي  أَِخبََر٧َا  ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ٌٔیٕس  ٩ًَِ أَبٔي َس



 

 

ٔجطٔ ٨ِ٣ُٔط َطیِ  ًَلَي ََفِ َِٟیَص  أئ َوأَِ٪ َیِحَتٔيَي فٔي ثَِوٕب َواحٕٔس  َّ٤ ٩ًَِ اِطت٤َٔا٢ٔ اٟؼَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   ْئ اهَّللُ 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای امتؾ مسج رپ ہبیتق، ثیل، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبع اہلل، اوبدیعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

 ڑپکا ٹیپل ےنیل ےس افر اکی ڑپکے ںیم وگٹ رک ےنھٹیب ےس ہ رشؾ اگہ رپ ھچک ہن وہ۔

 ہبیتق، ثیل، انب اہشب، دیبعاہلل نب دبعاہلل، اوبدیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 امتؾ مسج رپ ڑپکا ےنٹیپل ےس قلعتم اس رطہقی ےس ہک اہھت ابرہ ہن لکن  ںیک ونممع ےہ۔

     1642    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یزیس، ابوسٌیس خسری حشین ب٩ رحیث، سٔیا٪، زہزی، ًلاء اب٩ :  راوی

 ٌٔ ٩ًَِ أَبٔي َس ًََلأئ ب٩ِٔ َیزٔیَس   ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ُس َٗ یِٕث  ُِٟحَشیُِن ب٩ُِ رُحَ ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ أَِخبََر٧َا ا َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  یٕس ا

أئ َوأَ  َّ٤ ٩ًَِ اِطت٤َٔا٢ٔ اٟؼَّ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٔجطٔ ٨ِ٣ٔطُ َطِیْئ اهَّللٔ َػل ًَلَي ََفِ َِٟیَص   ِ٪ یَِحَتٔيَي اٟزَُّج١ُ فٔي ثَِوٕب َواحٕٔس 

نیسح نب رحثی، ایفسؿ، زرہی، اطعء انب زیدی، اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای 

 ےہ۔امتؾ مسج رپ ڑپکا ےنٹیپل ےس ابیق ومضمؿ اسہقب رفاتی ےک اطمقب 

 نیسح نب رحثی، ایفسؿ، زرہی، اطعء انب زیدی، اوبدیعس دخری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکی یہ ڑپکے ںیم وگٹ امر رک ےنھٹیب یک اممتعن ےس قلعتم

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 یہ ڑپکے ںیم وگٹ امر رک ےنھٹیب یک اممتعن ےس قلعتم اکی

     1643    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، ابوزبیر، جابز :  راوی

ٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػ  ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟزُّبَیِر ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ث٨ََا  ٩ًَِ اِطت٤َٔا٢ٔ َحسَّ ٥َ ٧ََهي  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ل

أئ َوأَِ٪ َیِحَتٔيَي فٔي ثَِوٕب َواحٔسٕ  َّ٤  اٟؼَّ



 

 

ر ہبیتق، ثیل، اوبزریب، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای امتؾ مسج رپ اکی ڑپکا ٹیپل ےنیل ےس اف

  ےس۔اکی ڑپکے ںیم وگٹ امر رک ےنھٹیب

 ہبیتق، ثیل، اوبزریب، اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایسہ رگن اک امعہم ابدنانھ

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 ایسہ رگن اک امعہم ابدنانھ

     1644    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساهَّلل ب٩ ٣ح٤س، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، ٣شاور اٟوراٚ، جٌرف ب٩ ٤ًزو ب٩ رحیث :  راوی

 ٩ًَِ  ٔٚ ا َِٟورَّ ٩ًَِ ٣َُشاؤٕر ا َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٕس ب٩ِٔ  ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٤ًَِ أَِخبََر٧َا  رَفٔ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ َج یِٕث  زٔو ب٩ِٔ رُحَ

ّة  ا٧ٔیَّ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٤ًَٔا٣َّة رَحِ َّي اهَّللُ  ًَلَي ا٨َّٟٔييِّ َػل ا٢َ َرأَیُِ   َٗ  أَبٔیطٔ 

دبع اہلل نب دمحم، دبعارلنمح، ایفسؿ، اسمفر اگوراؼ، رفعج نب رمعف نب رحثی اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی 

 آہل فملس وک اکےل رگن اک امعہم ابدنےھ وہےئ داھکی۔یلص اہلل ہیلع ف

 دبعاہلل نب دمحم، دبعارلنمح، ایفسؿ، اسمفر اگوراؼ، رفعج نب رمعف نب رحثی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رہکزتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابم :   ابب

 ایسہ رگن اک امعہم ابدنانھ

     1645    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣ٌاویہ ب٩ ٤ًار، ابوزبیر، جابز :  راوی

ٕ أَ٪َّ  ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ث٨ََا أَبُو اٟزُّبَیِر ا٢َ َحسَّ َٗ إر  َّ٤ًَ اؤَیُة ب٩ُِ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٥َ َزَخ١َ  أَِخبََر٧َا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

ا٦ٕ  ٔ إرِٔحَ یِر َِ ٠ًََِیطٔ ٤ًَٔا٣َْة َسِوَزاُئ بٔ َة َو
َّٜ ِتٔح ٣َ َٓ  َیِو٦َ 

 ہبیتق، اعمفہی نب امعر، اوبزریب، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج رفز ہکم حتف وہا ریغب ارحاؾ ےک ہکم ںیم

 دالخ وہےئ ایسہ رگن اک امعہم ابدنےھ وہےئ۔



 

 

 ہبیتق، اعمفہی نب امعر، اوبزریب، اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 ایسہ رگن اک امعہم ابدنانھ

     1646    حسیث                               ٠س سو٦ج  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ٨٣ؼور، ٓـ١ ب٩ زٛین، َشیک، ٤ًار اٟسہىي، ابوزبیر، جابز :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب صِىٔيِّ  إر اٟسُّ َّ٤ًَ  ٩ًَِ یٕک  ٩ًَِ ََشٔ یِٕن  َٛ ١ُ ب٩ُِ زُ ـِ َٔ ِٟ ث٨ََا ا َٗا٢َ َحسَّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ا٢َ َزَخ١َ ي اٟزُّبَ أَِخبََر٧َا  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ یِر

٠ًََِیطٔ ٤ًَٔا٣َْة َسِوَزاُئ  ِتٔح َو َٔ ِٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیِو٦َ ا َّي اهَّللُ   ا٨َّٟٔييُّ َػل

رمعف نب وصنمر، لضف نب دنیک، رشکی، امعر ادلینہ، اوبزریب، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج رفز 

 وہا وت ہکم رکمہم ںیم دالخ وہےئ ریغب ارحاؾ ےک ایسہ رگن اک امعہم ابدنےھ وہےئ۔ہکم رکمہم حتف 

 رمعف نب وصنمر، لضف نب دنیک، رشکی، امعر ادلینہ، اوبزریب، اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 )امعہم اک( ہلمش اکٹلےن ےس قلعتم دفونں دنکوھں ےک درایمؿ

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 دفونں دنکوھں ےک درایمؿ )امعہم اک( ہلمش اکٹلےن ےس قلعتم

     1647    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ا٣یہ ٣ح٤س ب٩ ابا٪، ابواسا٣ة، ٣شاور اٟوراٚ، جٌرف ب٩ ٤ًزو ب٩ :  راوی

٤ِزٔو ب٩ِٔ  ًَ رَفٔ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ َج  ٔٚ ا َِٟورَّ ٩ًَِ ٣َُشاؤٕر ا ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ أَبَاَ٪  ِّي أ٧َُِوزُ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َن أ َٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َة   أ٣َُیَّ

 ِٟ ًَلَي ا  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٔلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َة إ ًَ ا ِیطٔ اٟشَّ َٔ تٔ َٛ َضا بَیَِن  َٓ َِي َطَ ِس أَِر َٗ ٠ًََِیطٔ ٤ًَٔا٣َْة َسِوَزاُئ  ٔ َو  ٨ِٔ٤بَر

، اسمفر اگوراؼ، رفعج نب رمعف نب اہیم ےس رفاتی ےہ وگای ںیم اس فتق روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک 

 

دمحم نب اابؿ، اوبااسمة

 رگن اک امعہم ابدنےھ وہےئ ےھت افر اس اک ہلمش دفونں ومڈنوھں ےک درایمؿ ربنم رپ دھکی راہ وہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکےل

 کٹل راہ اھت۔

، اسمفر اگوراؼ، رفعج نب رمعف نب اہیم :  رافی

 

 دمحم نب اابؿ، اوبااسمة



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قلعتم اصتفری ےک ایبؿ ےس

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 اصتفری ےک ایبؿ ےس قلعتم

     1648    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، سٔیا٪، زہزی، ًبیساهَّلل ب٩ ًبساهَّلل، اب٩ ًباض، ابوك٠حہ :  راوی

 ًَ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َّي أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ أَبٔي ك٠ََِحَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَِبٔس اهَّللٔ  ٩ًَِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ٩ِ اٟزُّصِزٔیِّ 

َُٜة بَِیّتا ٓٔیطٔ ل٠َِْب َو َا ُػوَرةْ  ٔ ٤َََِٟلئ ا٢َ  َا َتِسُخ١ُ ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   اهَّللُ 

اہلل، انب ابعس، اوبہحلط ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہبیتق، ایفسؿ، زرہی، دیبع اہلل نب دبع 

 رفےتش اس اکمؿ ںیم دالخ ںیہن وہےت ہک اہجں رپ اتک ای وصتری وہ

 ہبیتق، ایفسؿ، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل، انب ابعس، اوبہحلط :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 اصتفری ےک ایبؿ ےس قلعتم

     1649    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ًباض، ابوك٠حہ ٣ح٤س ب٩ ًبسا٠٤ٟک ب٩ ابوطوارب، یزیس، ٤ٌ٣ز، زہزی، ًبیساهَّلل ب٩ ًبساهَّلل، :  راوی

٩ًَِ ا ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َیزٔیُس  ا٢َ َحسَّ َٗ َوارٔٔب  ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ أَبٔي اٟظَّ ِبٔس ا ًَ ُس ب٩ُِ  ِبٔس أ٧ََِبأ٧ََا ٣َُح٤َّ ًَ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ٟزُّصِزٔیِّ 

ُ  َرُس  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ أَبٔي ك٠ََِحَة  ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  َُٜة بَِیّتا ٓٔیطٔ ل٠َِْب اهَّللٔ  ٔ ٤َََِٟلئ و٢ُ  َا َتِسُخ١ُ ا ُ٘ ٥َ َش ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  و٢َ اهَّللٔ َػل

 َو َا ُػوَرةُ َت٤َاثٔی١َ 

دمحم نب دبعاکلمل نب اوبوشارب، زیدی، رمعم، زرہی، دیبع اہلل نب دبع اہلل، انب ابعس، اوبہحلط ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی 

 ہیلع فآہل فملس ےس ہک  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک رفےتش اس اکمؿ ںیم دالخ ںیہن وہےت ہک اہجں رپ اتک ای یلص اہلل

 وصتری وہ۔



 

 

 دمحم نب دبعاکلمل نب اوبوشارب، زیدی، رمعم، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل، انب ابعس، اوبہحلط :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 اصتفری ےک ایبؿ ےس قلعتم

     1650    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  ٛہ وہ حرضت ابوك٠حہًلي ب٩ طٌیب، ٩ٌ٣، ٣اٟک، ابونرض، ًبیساهَّلل ب٩ ًبساهَّلل سے روای  ےہ :  راوی

٩ًَِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ ٩ًَِ أَبٔي ا٨َّٟرِضٔ  ث٨ََا ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٩ْ ٌِ ث٨ََا ٣َ ا٢َ َحسَّ َٗ ِیٕب  ٌَ ًَلٔيُّ ب٩ُِ ُط ًَلَي أَبٔي  أَِخبََر٧َا  َُّط َزَخ١َ  ًَِبٔس اهَّللٔ أ٧َ ب٩ِٔ 

َوَجَس ٨ًَِٔسُظ َسِض١َ بِ  َٓ وزُُظ  ٌُ َُ ك٠ََِحَة اِْلَِنَؼارٔیِّ َش ٔ ُط َسِض١ْ ٥َٟٔ َت٨ِز َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َُ ٤ََ٧ّلا َتِحَتُط  أ٣َََز أَبُو ك٠ََِحَة إِٔنَشا٧ّا ی٨َِزَ َٓ  ٕٕ ٩َ ح٨َُِی

ا٢َ  َٗ   َ٤ِٔ٠ًَ ِس  َٗ ٥َ ٣َا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ ٓٔیَضا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ِس  َٗ ا٢َ ْٔلَ٪َّ ٓٔیطٔ َتَؼاؤیزُ َو ١ِ إ ٔاَّ ٣َاَٗ ُ٘ ٥ِ َش َٟ ٤ّا فٔي  أَ ِٗ لَاَ٪ َر

ٔسي ِٔ ٨َّٜٔطُ أَكَِیُب ٨َٟٔ ا٢َ بَلَي َوَل َٗ  ثَِوٕب 

یلع نب بیعش، نعم، امکل، اوبرضن، دیبع اہلل نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک فہ رضحت اوبہحلط یک ایعدت ےک ےیل رشتفی ےل ےئگ وت 

صخش وک مکح رفامای ہک فہ اؿ ےک ےچین ےس  اس فتق اوہنں ےن اؿ ےک اپس رضحت لہس نب فینح وک اپای۔ رضحت اوبہحلط ےن اکی

وھچبان اکنؽ دے۔ رضحت لہس ےن رعض ای سک فہج ےس؟ رضحت اوبہحلط ےن رفامای اس ںیم اصتفری ںیہ۔ افر رضحت روسؽ رکمی 

ےن ہی یھب وت  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  و اراشد رفامای ےہ اس ےس مت فافق وہ۔ رضحت لہس ےن رفامای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

رفامای ےہ ہک ارگ یسک ڑپکے ںیم اصتفری ےک شقن وہں وت اس ںیم وکیئ رحج ںیہن ےہ۔ رضحت اوبہحلط ےن رفامای   اہں نکیل ھجم وک 

 ایھچ رطح ےس ملع ےہ ہک یسک یھب مسق یک وصتری ہن روھک۔

 ہک فہ رضحت اوبہحلطیلع نب بیعش، نعم، امکل، اوبرضن، دیبعاہلل نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 اصتفری ےک ایبؿ ےس قلعتم

     1651    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤از، ٟیث، بٜیر، بُس ب٩ سٌیس، زیس ب٩ خاٟس، ابوك٠حہًیسي ب٩ ح :  راوی

٩ًَِ َزیِٔس بِ  ٌٔیٕس  ٩ًَِ بُُِسٔ ب٩ِٔ َس َٜیِْر  ثَىٔي بُ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  َٗا٢َ َحسَّ ازٕ  ٩ًَِ أَبٔي ك٠ََِحَة أَ٪َّ أَِخبََر٧َا ًٔیَسي ب٩ُِ َح٤َّ ٩ٔ َخأٟٕس 



 

 

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّي اهَّللُ  ًَلَي َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل إَٔذا  َٓ ِس٧َاُظ  ٌُ َٓ ا٢َ بُُِسْ ث٥َُّ اِطَتکَي َزیِْس  َٗ َُٜة بَِیّتا ٓٔیطٔ ُػوَرْة  ٔ ٤َََِٟلئ ا٢َ  َا َتِسُخ١ُ ا َٗ  ٥َ
َّ٠

وَرةٔ یَِو٦َ اِْلَ  ٩ًَِ اٟؼُّ ٥ِ یُِدبٔر٧َِا َزیِْس  َٟ َِٟدِو َانٔيِّ أَ بَِیٔس اهَّللٔ ا ٌُ ٔ ٟ  ُ٠ُِٗ َٗ بَابٔطٔ ٔستِْر ٓٔیطٔ ُػوَرْة   ٢ٔ ُط وَّ ٌِ ٥َِٟ َتِش٤َ ا٢َ ًُبَِیُس اهَّللٔ أَ َٗ ا٢َ 

٤ّا فٔي ثَِوٕب  ِٗ و٢ُ إ ٔاَّ َر ُ٘  َش

یسیع نب  ،ند، ثیل، ریکب، رسب نب دیعس، زدی نب اخدل، اوبہحلط ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای 

رافی( رسب  و ہک اس دحثی رشفی ےک رفاتی رکےن فاےل ںیہ رفےتش اس اکمؿ ںیم دالخ ںیہن وہےت ہک سج ںیم وصتری وہ )

اوہنں ےن رفامای اکی رمہبت رضحت زدی نب اخدل امیبر ڑپ ےئگ وت مہ گوگ اؿ یک زماج رپیس ےک ےیل ےئگ اؿ ےک )اکمؿ ےک( درفازہ رپ 

ےن وصتری ےک قلعتم مہ ےس اہک ہک اکی رپدہ کٹل راہ اھت ہک سج رپ ہک وصتری یھت ںیم ےن رضحت دیبع اہلل ےس رعض ای رضحت زدی 

ےلہپ دؿ رضحت دیبع اہلل ےن اہک ای مت ےن ںیہن ہک  اوہنں ےن ہی یھب اہک اھت ہک ارگ یسک ڑپکے رپ وصتری ینب وہ وت اس ںیم رحج ںیہن 

 ےہ۔

 یسیع نب  ،ند، ثیل، ریکب، رسب نب دیعس، زدی نب اخدل، اوبہحلط :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 اصتفری ےک ایبؿ ےس قلعتم

     1652    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شٌوز ب٩ جویزیة، وٛیٍ، ہظا٦، ٗتازة، سٌیس ب٩ ٣شیب، ًلي :  راوی

ًَ َحسَّ   ٩ًَِ ٤َُِٟشیَّٔب  ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ   ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ا٢َ َحسَّ َٗ وزُ ب٩ُِ ُجَویِزٔیََة  ٌُ ُ  ث٨ََا ٣َِش ٌِ ا٢َ َػ٨َ َٗ لٓٔيٕ 

أَی ٔستِّرا ٓٔیطٔ َتَؼا ََٓسَخ١َ ََفَ ََٓحاَئ   ٥َ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ًَِوُت ا٨َّٟٔييَّ َػل َس َٓ ا٣ّا  ٌَ ََٜة  َا َتِسُخ١ُ كَ ٔ ٤َََِٟلئ ا٢َ إٔ٪َّ ا َٗ َد َو َََٓخَ ؤیزُ 

 بَِیّتا ٓٔیطٔ َتَؼاؤیزُ 

، فعیک، اشہؾ، اتقدة، دیعس نب بیسم، یلع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن )اکی رفز( اھکان انبای افر روسؽ رکمی یلص اہلل 

 

ة
بئ
دوعسد نب  وری

رشتفی الےئ وت آپ ےن اکی رپدہ داھکی ہک سج رپ اصتفری ںیھت آپ ابرہ  ہیلع فآہل فملس وک دموع ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 رشتفی ےل ےئگ افر رفامای رفےتش اس اکمؿ ںیم ںیہن دالخ وہےت سج ںیم وصتری ں وہں۔

، فعیک، اشہؾ، اتقدة، دیعس نب بیسم، یلع :  رافی

 

ة
بئ
 دوعسد نب  وری

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 اصتفری ےک ایبؿ ےس قلعتم

     1653    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥ ابو٣ٌاویہ، ہظا٦ ب٩ رعوة، وہ اپ٨ے واٟس سے، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

 َ ٔ أَِخبََر٧ ًَائ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ رُعِ
ا٢َ َحسَّ َٗ اؤَیَة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  َد َرُسو٢ُ ا إِٔسَح َِٟ  َخَ ا َٗ َظَة 

َِٟدیِ  ا٣ّا ٓٔیطٔ ا ُ  ِٔقَ ِ٘
َّ٠ًَ ِس  َٗ َجّة ث٥َُّ َزَخ١َ َو ٥َ َخِ

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ ا٧ِزًٔٔیطٔ اهَّللٔ َػل َٗ ا َرآُظ  َّ٤٠َ َٓ   َِٟ ا َٗ  ١ُ أُو َاُت اِْلَِج٨َٔحةٔ 

ااحسؼ نب اربامیہ اوباعمفہی، اشہؾ نب رعفة، فہ اےنپ فادل ےس، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

سج ںیم وھگڑفں یک اصتفری ںیھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل  ابرہ رشتفی الےئ افر رھپ ادنر رشتفی الےئ ںیم ےن اکی رپدہ اکٹلای اھت ہک

 فملس ےن اس وک داھکی وت رفامای مت اس وک اکنؽ ڈاگو۔

 اقحس نب اربامیہ اوباعمفہی، اشہؾ نب رعفة، فہ اےنپ فادل ےس، اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 اصتفری ےک ایبؿ ےس قلعتم

     1654    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ بزیٍ، یزیس ب٩ زریٍ، زاؤز ب٩ ابوہ٨س، ًزرًة، ح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤، اب٩ ہظا٦، ًائظہ  :  راوی

 ػسش٘ہ

ث٨ََا َزاُوزُ ب٩ُِ أَ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ بَزٔی ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَزَِرةُ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ بٔي ص٨ِٕٔس 

 َّ ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ صَٔظا٦ٕ  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٕ ح٤َُِیٔس ب٩ِٔ  ٨ََٟا ٔستِْر ٓٔیطٔ ت٤َِٔثا٢ُ كَیِر َِٟ  لَاَ٪  ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ي اهَّللُ 

 ٔ ًَائَٔظُة َحوِّٟ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَا  ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ اخ١ُٔ  ِٟبَِیٔ  إَٔذا َزَخ١َ اٟسَّ ب١َٔ ا ِ٘ أَیُِتطُ ٣ُِشَت ٤َا َزَخ٠ُِ  ََفَ
ِّي ل٠َُّ إٔن َٓ یطٔ 

طُ َذََکِ  ٌِ َل ِ٘ ٥ِ٠َ َن َٓ ٨ََُّٜٓا ٠َِ٧َبُشَضا   ٥ْ٠َ ًَ ََٟضا  ْة  َٔ ٔلی َٗ ٨ََٟا  َِٟ  َولَاَ٪  ا َٗ ٧َِیا   ُت اٟسُّ

، دیمح نب دبعارلنمح، انب اشہؾ، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک مہ 

 

دمحم نب دبعاہلل نب زبعی، زیدی نب زرعی، داؤد نب اوبدنہ، زعرعة

 ڑچویں یک اصتفری ںیھت سج فتق وکیئ ادنر دالخ وہ ا وت رپدہ اسےنم یک رطػ وہ ا۔ گووگں ےک اپس اکی رپدہ اھت ہک سج رپ ہک

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اے اعہشئ دصہقی مت اس وک ٹلپ دف اس ےیل ہک سج فتق ںیم ادنر دالخ وہ ا 



 

 

ں ےک اپس اکی ہادر یھت ہک سج رپ شقن ےھت مہ گوگ اس وک انہپ وہں افر اس وک داتھکی وہں وت ھجم وک داین اید آیت ےہ افر مہ گووگ

 رکےت ےھت مہ ےن اس وک ںیہن اکاٹ۔

، دیمح نب دبعارلنمح، انب اشہؾ، اعہشئ دصہقی :  رافی

 

 دمحم نب دبعاہلل نب زبعی، زیدی نب زرعی، داؤد نب اوبدنہ، زعرعة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 اصتفری ےک ایبؿ ےس قلعتم

     1655    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبسا اًلي، خاٟس، طٌبہ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، ٗاس٥، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣ُحَ  أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ًَِبٔس اِْلَ ُس ب٩ُِ  ُث ٤َّ أس٥ٔ یَُحسِّ َ٘ ِٟ ا

 َ َٓک ِٟبَِیٔ   ٔلَي َسِضَوةٕ فٔي ا ٠ُِتُط إ ٌَ َح َٓ َِٟ  لَاَ٪ فٔي بَِیًٔي ثَِوْب ٓٔیطٔ َتَؼاؤیزُ  ا َٗ ًَائَٔظَة  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ًَِ  َّي اهَّللُ  اَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

٠ُِتُط َوَسائَٔس  ٌَ َح َٓ ًُِتطُ  ٨َزَ َٓ ًَىِّي  یطٔ  ٔ ًَائَٔظُة أَخِّ ا٢َ یَا  َٗ َِٟیطٔ ث٥َُّ  ٔ ِّي إ  ُشَؼل

ا اھت ہک سج دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، دبعارلنمح نب اقمس، اقمس، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک ریمے اکمؿ ںیم اکی ڑپک

رپ اصتفری ںیھت ںیم ےن اس وک )اکی دؿ( رفنش داؿ رپ اکٹل دای اس رطػ رضحت یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ادا رفامےت ےھت 

 رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے اعہشئ دصہقی مت اس وک اٹہ دف ںیم ےن اس وک ا ار رک اس ےک ےیکت انب ےیل۔

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، دبعارلنمح نب اقمس، اقمس، اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 اصتفری ےک ایبؿ ےس قلعتم

     1656    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 وہب ب٩ بیا٪، اب٩ وہب، ٤ًزو، بٜیر، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

ثَ  ا٢َ َحسَّ َٗ َٜیِْر  ث٨ََا بُ ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ًَِْزو  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ بِ أَِخبََر٧َا َوصُِب ب٩ُِ بََیإ٪  ًَ أس٥ٔ ىٔي  َ٘ ِٟ ٩ُ ا

 َ٠ًَ َّي اهَّللُ  ََٓسَخ١َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ََّضا َنَؼَبِ  ٔستِّرا ٓٔیطٔ َتَؼاؤیزُ  ًَائَٔظَة أ٧َ  ٩ًَِ ثَُط  ِتُط أَ٪َّ أَبَاُظ َحسَّ ٌَ َل َ٘ َٓ ًَطُ  ٨َزَ َٓ  ٥َ ِیطٔ َوَس٠َّ

ُة  ٌَ َٟطُ َربٔی ا٢ُ  َ٘ ٤َِِٟح٠ٔٔص حٔی٨َئٕٔذ شُ ا٢َ َرُج١ْ فٔي ا َٗ ًَائَٔظَة ؤَساَزَتیِٔن   ٩ًَِ أس٥َ  َ٘ ِٟ ىٔي ا ٌِ ٕس َش ُ  أَبَا ٣َُح٤َّ ٌِ ًََلإئ أ٧ََا َس٤ٔ ب٩ُِ 



 

 

٠ًََِیض٤َٔا  ُٙ ٔٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیزَِت َّي اهَّللُ  َِٟ  لَاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا َٗ 

 رپدہ اکٹلای سج ںیم فبہ نب ایبؿ، انب فبہ، رمعف، ریکب، دبعارلنمح نب اقمس، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اکی

اصتفری ںیھت۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ادنر رشتفی الےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک ا ار دای۔ رھپ رضحت 

ےن اعہشئ دصہقی ےن اس وک اکٹ رک اس ےک دف ےیکت انب ےیل۔ سلجم ںیم ےس اکی صخش ےن رعض ای سج اک انؾ رہعیب نب اطعء اھت اس 

اہک ںیم ےن اوبدمحم ینعی رضحت اقمس ےس ہک  اوہنں ےن رضحت اعہشئ دصہقی ےس ہک  ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس رپ 

 اہسرا اگلےئ وہےئ ےھت۔

 فبہ نب ایبؿ، انب فبہ، رمعف، ریکب، دبعارلنمح نب اقمس، اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بس ےس زایدہ ذعاب ںیم التبم گوگ

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 بس ےس زایدہ ذعاب ںیم التبم گوگ

     1657    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، وہ اپ٨ے واٟس سے، ًائظہ ػسش٘ہٗتیبہ، سٔیا٪، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥ :  راوی

  َِٟ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َّي اهَّللُ  أَِخبََر٧َا  ٔس٦َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ

 َ ل ًَ ا٦ٕ  رُِت برٔٔقَ
ِس َستَّ َٗ ٥َ ٩ِ٣ٔ َسرَفٕ َو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ َِٟ٘ٔیا٣َٔة ًَ ًََذابّا یَِو٦َ ا ا٢َ أََطسُّ ا٨َّٟأض  َٗ ًَُط َو ٨َزَ َٓ ي َسِضَوةٕ لٔي ٓٔیطٔ َتَؼاؤیزُ 

ٙٔ اهَّللٔ  اصُوَ٪ بَٔد٠ِ ـَ َّٟٔذی٩َ ُش  ا

ہبیتق، ایفسؿ، دبعارلنمح نب اقمس، فہ اےنپ فادل ےس، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفس ےس 

اسپ( رشتفی الےئ ںیم ےن اکی رپدہ اکٹلای اھت رفنش داؿ رپ سج رپ ہک وصتری ں ںیھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک )ف

 ا ار دای افر رفامای بس ےس زایدہ ایقتم ےک دؿ اؿ گووگں وک ذعاب وہاگ  و ہک دخافدن دقفس یک قولخؼ یک لکش ف وصرت انبےت ںیہ۔

 ارلنمح نب اقمس، فہ اےنپ فادل ےس، اعہشئ دصہقیہبیتق، ایفسؿ، دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 بس ےس زایدہ ذعاب ںیم التبم گوگ



 

 

     1658    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥ و ٗتیبہ ب٩ سٌیس، سٔیا٪، زہزی، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

أس٥َ بِ  َ٘ ِٟ ٍَ ا َّطُ َس٤ٔ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أ٧َ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َو ًَائَٔظ أَِخبََر٧َا إِٔسَح  ٩ًَِ ٕس یُِدبٔرُ  َة َزِؤد ٩َ ٣َُح٤َّ

ِس  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو ًَ َّي اهَّللُ  ًَلَيَّ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َِٟ  َزَخ١َ  ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ا ا٨َّٟٔييِّ َػل َّ٤٠َ َٓ ا٦ٕ ٓٔیطٔ َت٤َاثٔی١ُ  رُِت برٔٔقَ
َستَّ

ا٢َ إٔ٪َّ أََطسَّ ا٨َّٟ  َٗ ٔ َو َُٜط بَٔیٔسظ َ٪ َوِجُضطُ ث٥َُّ َصَت ٙٔ اهَّللٔ َرآُظ َت٠َوَّ ُضوَ٪ بَٔد٠ِ َّٟٔذی٩َ ُشَظبِّ َِٟ٘ٔیا٣َٔة ا ًََذابّا یَِو٦َ ا  أض 

ااحسؼ نب اربامیہ ف ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ، زرہی، اقمس نب دمحم، اعہشئ دصہقی رتہمج اسہقب رفاتی ےک اطمقب ےہ نکیل اس رفاتی 

اونر اک رگن دبتلی وہایگ )ینعی ہصغ یک فہج ےس آپ یلص ںیم اس دقر ااضہف ےہ ہک سج فتق آپ ےن رپدہ وک داھکی وت آپ ےک رہچہ 

 اہلل ہیلع فآہل فملس اک رہچہ ابمرک رسخ وہایگ( رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک اےنپ اہھت ےس ہاک رک دای۔

 اقحس نب اربامیہ ف ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ، زرہی، اقمس نب دمحم، اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصتری اسزی رکےن فاگوں وک ایقتم ےک دؿ سک رطح اک ذعاب وہاگ ؟

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وصتری اسزی رکےن فاگوں وک ایقتم ےک دؿ سک رطح اک ذعاب وہاگ ؟

     1659    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلي، خاٟس، اب٩ حارث، سٌیس ب٩ ابورعوبة، نرض ب٩ ا٧ص :  راوی

وبَ  ٌٔیُس ب٩ُِ أَبٔي رَعُ ث٨ََا َس
ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحارٔٔث  ث٨ََا َخأْٟس َوصَُو اب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٩ًَِ ا٨َّٟرِضٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا  ا٢َ  َة  َٗ أ٧ََٕص 

 َ٤ َٓ َؼاؤیَز  ٔ اٟتَّ ِّي أَُػوُِّر َصٔذظ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ٔٚ َزا ٌٔ ِٟ ًَبَّإض أََتاُظ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا ٨ُِ  َجأّٟشا ٨ًَِٔس اب٩ِٔ  ا٢َ اِز٧ُِط اِز٧ُِط ُٛ َ٘ َٓ و٢ُ ٓٔیَضا  ُ٘ ا َت

َر  و٢ُ ٩ِ٣َ َػوَّ ُ٘ ٥َ َش ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ّسا َػل ُ  ٣َُح٤َّ ٌِ َِٟیَص َس٤ٔ َُٔذ ٓٔیَضا اٟزُّوَح َو َِٟ٘ٔیا٣َةٔ أَِ٪ ی٨َِ َٕ َیِو٦َ ا ٧َِیا ل٠ُِّ ُػوَرّة فٔي اٟسُّ

 ب٨َٔآٔدٔطٔ 

، رضن نب اسن ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت دبعاہلل نب ابعس ےک اپس اھٹیب وہا 

 

ة
ب 
رمعف نب یلع، اخدل، انب احرث، دیعس نب اوبرعف

رعض رکےن اگل ںیم وصتری اسزی اک اکؾ رک ا وہں اس ابرے ںیم اہمتری ای راےئ ےہ؟  اھت ہک اس دفراؿ رعاؼ اک اکی صخش آای افر

اوہنں ےن رفامای مت ریمے اپس آاج ریمے اپس آاج ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک  آپ یلص اہلل ہیلع 



 

 

ایقتم ےک دؿ اس وک مکح وہاگ اس ںیم رفح ڈاےنل اک افر فہ اس ںیم فآہل فملس رفامےت ےھت ہک  و وکیئ داین ںیم وکیئ وصتری انبےئ اگ وت 

 رفح ہن ڈاؽ ےکس اگ۔

، رضن نب اسن :  رافی

 

ة
ب 
 رمعف نب یلع، اخدل، انب احرث، دیعس نب اوبرعف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےس قلعتم ااحدتی ابمرہکزتنی )آراشئ(  :   ابب

 وصتری اسزی رکےن فاگوں وک ایقتم ےک دؿ سک رطح اک ذعاب وہاگ ؟

     1660    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ح٤از، ایوب، ًَک٣ة، اب٩ ًباض :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَیُّوَب  اْز  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٥َ ٩ِ٣َ أَِخبََر٧َا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ًَِٔکٔ

َِٟیَص ب٨َٔإٓٔذ ٓٔیَضا َُٔذ ٓٔیَضا اٟزُّوَح َو ي ی٨َِ
َّ َب َحً َر ُػوَرّة ًُذِّ  َػوَّ

، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآ

 

ہل فملس ےن اراشد رفامای  و وکیئ وصتری انبےئ اگ وت ہبیتق،  ،ند، اویب، رکعمة

 اس وک ذعاب وہاگ اہیں کت ہک فہ اس ںیم رفح ڈاےل افر فہ اس ںیم رفح ہن ڈاؽ ےکس اگ۔

، انب ابعس :  رافی

 

 ہبیتق،  ،ند، اویب، رکعمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وصتری اسزی رکےن فاگوں وک ایقتم ےک دؿ سک رطح اک ذعاب وہاگ ؟

     1661    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلي، ًٔا٪، ہ٤ا٦، ٗتازة، ًَک٣ة، ابوہزیزہ :  راوی

 ٔ ًَل ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ا٢َ َرُس أَِخبََر٧َا  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٣ََة  ٩ًَِ ًَِٔکٔ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا َص٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ اُ٪  َّٔ ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ و٢ُ اهَّللٔ ٓيٕ 

َٟیِ  َُٔذ ٓٔیَضا اٟزُّوَح َو َِٟ٘ٔیا٣َٔة أَِ٪ ی٨َِ َٕ یَِو٦َ ا َر ُػوَرّة ل٠ُِّ ٥َ ٩ِ٣َ َػوَّ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َص ب٨َٔإٓٔذ َػل

، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و وکیئ وصتری

 

 رمعف نب یلع، افعؿ، امہؾ، اتقدة، رکعمة

 انبےئ اگ وت اس وک ذعاب وہاگ اہیں کت ہک فہ اس ںیم رفح ڈاےل افر فہ صخش اس ںیم رفح ہن ڈاؽ ےکس اگ۔

، اوبرہریہرمعف نب یلع،  :  رافی

 

 افعؿ، امہؾ، اتقدة، رکعمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 وصتری اسزی رکےن فاگوں وک ایقتم ےک دؿ سک رطح اک ذعاب وہاگ ؟

     1662    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ح٤از، ایوب، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

َّي اهَّللُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَیُّوَب  اْز  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٔ  أَِخبََر٧َا  ا٢َ إٔ٪َّ أَِػَحاَب َصٔذظ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ

وَ  ُت٥ِ اٟؼُّ ِ٘ َُٟض٥ِ أَِحیُوا ٣َا َخ٠َ ا٢ُ  َ٘ َِٟ٘ٔیا٣َٔة شُ بُوَ٪ یَِو٦َ ا ذَّ ٌَ و٧ََضا ُش ٌُ َّٟٔذی٩َ َشِؼ٨َ  رٔ ا

ہبیتق،  ،ند، اویب، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہی وصتری اسزی رکےن فاےل 

 ےک دؿ اؿ ےس اہک اجےئ اگ ہک مت اس وک زدنہ رکف نج وک مت ےن انبای ےہ )ینعی اینپ انبیئ وہیئ گوگ ذعاب ںیم التبم وہں ےگ افر ایقتم

 وصتری ںیم رفح ڈاگو(۔

 ہبیتق،  ،ند، اویب، انعف، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہکزتنی )آ :   ابب

 وصتری اسزی رکےن فاگوں وک ایقتم ےک دؿ سک رطح اک ذعاب وہاگ ؟

     1663    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، ٧آٍ، ٗاس٥، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

 ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َّي  أَِخبََر٧َا  ٥َ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل  ٩ًَِ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا

َُٟض٥ِ أَِحُیوا  ا٢ُ  َ٘ َِٟ٘ٔیا٣َٔة َوشُ بُوَ٪ َیِو٦َ ا ذَّ ٌَ َورٔ شُ ٔ اٟؼُّ ا٢َ إٔ٪َّ أَِػَحاَب َصٔذظ َٗ  ٥َ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ُت٥ِ اهَّللُ  ِ٘  ٣َا َخ٠َ

 ، ثیل، انعف، اقمس، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ  و ہک دنمرہج ابال رفاتی ےک اطمقب ےہ۔ہبیتق

 ہبیتق، ثیل، انعف، اقمس، اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رہکزتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابم :   ابب

 وصتری اسزی رکےن فاگوں وک ایقتم ےک دؿ سک رطح اک ذعاب وہاگ ؟

     1664    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوًوا٧ة، س٤ا ، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی



 

 

 ٩ًَِ ٩ًَِ ٔس٤َإ   ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ََّضا  أَِخبََر٧َا  ٥َ أ٧َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل  ٩ًَِ ٕس  أس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ا

اصُوَ٪ اهَّلَل فٔي َخ٠ِ٘ٔطٔ  ـَ َّٟٔذی٩َ ُش َِٟ٘ٔیا٣َٔة ا ًََذابّا یَِو٦َ ا َِٟ  إٔ٪َّ أََطسَّ ا٨َّٟأض  ا َٗ 

، امسک، اقمس نب دمحم، اعہشئ دصہقی ےس

 

ة

 

رفاتی ےہ اوہنں ےن رفامای ایقتم ےک دؿ دشدی رتنی ذعاب اؿ گووگں وک  ہبیتق، اوبوعاب

 (وہاگ  و ہک اہلل اعتیل یک قولخؼ یک وصرںیت انبےت ںیہ )ینعی وصتری اسزی رکےت ںیہ

، امسک، اقمس نب دمحم، اعہشئ دصہقی :  رافی

 

ة

 

 ہبیتق، اوبوعاب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نک گووگں وک دشدی رتنی ذعاب وہاگ ؟

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 نک گووگں وک دشدی رتنی ذعاب وہاگ ؟

     1665    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٤س ب٩ یحٌي ب٩ ٣ح٤س، ٣ح٤س ب٩ ػباح، اس٤اًی١ ب٩ زَکیا، اح٤س ب٩ رحب، ابو٣ٌاویہ، ا ا٤ًع، ٣ش٥٠، ٣ح :  راوی

 حؼین ب٩ ًبساٟزح٩٤، ٣ش٥٠ ب٩ ػبیح، ٣ُسوٚ، ًبساهَّلل ب٩ ٣شٌوز

ُس  ٩ًَِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ ح َوأ٧ََِبأ٧ََا ٣َُح٤َّ ٤ًَِٔع  ٩ًَِ اِْلَ اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ َٗا٢َ َحسَّ ٕب  ا٢َ ب٩ُِ یَِحٌَي ب٩ِٔ ٣ُحَ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ رَحِ َٗ ٕس  َّ٤

ِبٔس اٟزَّ  ًَ ث٨ََا حَُؼیُِن ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ یَّا  ٌٔی١ُ ب٩ُِ َزََکٔ ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ بَّأح  ُس ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ٣ُِش٥ٔٔ٠ ب٩ِٔ ُػبَِیٕح َحسَّ ِح٩ٔ٤َ 

٠َیِ  ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَِبسٔ اهَّللٔ   ٩ًَِ  ٕٚ و َِٟ٘ٔیا٣َةٔ ٩ًَِ ٣َُِسُ ًََذابّا یَِو٦َ ا طٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ أََطسِّ ا٨َّٟأض 

٤َُِٟؼوِّرٔی٩َ  ا٢َ أَِح٤َُس ا َٗ ٤َُِٟؼوُِّروَ٪ َو  ا

ادمح نب رحب، اوباعمفہی، االشمع،  ملس، دمحم نب ییحی نب دمحم، دمحم نب ابصح، اامسلیع نب زرکای، نیصح نب دبعارلنمح،  ملس نب حیبص، 

ہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دشدی ذعاب ایقتم ےک دؿ رسمفؼ، دبعا

 وصتری انبےن فاےل گووگں وک وہاگ ۔

 ادمح نب رحب، اوباعمفہی، االشمع،  ملس، دمحم نب ییحی نب دمحم، دمحم نب ابصح، اامسلیع نب زرکای، نیصح نب دبعارلنمح،  ملس :  رافی

 نب حیبص، رسمفؼ، دبعاہلل نب دوعسد

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 نک گووگں وک دشدی رتنی ذعاب وہاگ ؟

     1666    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہ٨از ب٩ رسی، ابوبَک، ابواسحٙ، ٣حاہس، ابوہزیزہ :  راوی

 ِ ا٢َ اِسَتأ َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس   َٙ ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح ٩ًَِ أَبٔي بََِکٕ  ٔیِّ  ًَلَي أَِخبََر٧َا َص٨َّازُ ب٩ُِ اُٟسَّ ََل٦  ٠َِیطٔ اٟشَّ ًَ َذَ٪ ٔجبِرٔی١ُ 

 َ٠ًَ َّي اهَّللُ  ٍَ ُرُؤُسضَ ا٨َّٟٔييِّ َػل َل ِ٘ ا أَِ٪ ُت إ٣َّٔ َٓ َٕ أَِزُخ١ُ َوفٔي بَِیتَٔک ٔستِْر ٓٔیطٔ َتَؼاؤیزُ  ِی َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ اِزُخ١ِ  َ٘ َٓ  ٥َ ا أَِو ِیطٔ َوَس٠َّ

َٜةٔ  َا ٧َِسُخ١ُ بَِیّتا ٓٔیطٔ َتَؼاؤیزُ  ٔ ٤َََِٟلئ رَشَ ا ٌِ َّا ٣َ إ٧ٔ َٓ  
ُ ١َ بَٔشاكّا یُوكَأ ٌَ  تُِح

ااحسؼ ، اجمدہ، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ربجالیئ انیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انہد نب رسی، اوبرکب، اوب 

ادنر دالخ وہےن یک ااجزت بلط رفامیئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای آاج۔ اوہنں ےن رفامای ںیم سک رطہقی ےس آؤں اس 

 مت ای وت اؿ اصتفری اک رس  مل رک دف ای اؿ )ہادرفں( وک  اھچ دف  اہک فہ اصتفری رفدنی دی اجںیئ ہگج وت رپدہ اکٹل وہا ےہ سج رپ ہک اصتفری ںیہ

 ویکہکن مہ رفےتش اس ہگج رپ ںیہن اجےت اہجں رپ اصتفری وہں۔

 انہد نب رسی، اوبرکب، اوباقحس، اجمدہ، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افڑےنھ یک ہادر ےس قلعتم

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 افڑےنھ یک ہادر ےس قلعتم

     1667    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ سیری٩، ًبساهَّلل ب٩ ط٘یٙ، ًائظہ ػسش٘ہحش٩ ب٩ ٗزًة، سٔیا٪ ب٩ حبیب و ٣ٌت٤ز ب٩ س٠امی٪، اطٌث، ٣ح٤س  :  راوی

٩ًَِ ٣َُح٤َّسٔ بِ  َث  ٌَ ٩ًَِ أَِط  ٪َ ٔ ب٩ِٔ ُس٠َامِیَ َت٤ٔز ٌِ َیاَ٪ ب٩ِٔ َحبٔیٕب َو٣ُ ِٔ ٩ًَِ ُس ًََة  زِ َٗ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ا  ٩ًَِ ٩ٔ ٔسیرٔی٩َ 

َِٟ  لَاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػ  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ  ٕٙ ٨َٔٔاَط٘ٔی َیاُ٪ ٣َََلحٔ ِٔ ا٢َ ُس َٗ ٨َٔٔا  ِّي فٔي ُُٟح ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َا ُشَؼل َّي اهَّللُ   ل

، ایفسؿ نب بیبح ف رمتعم نب امیلسؿ، اثعش، دمحم نب ریسنی، دبعاہلل نب قیقش، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک 

 

نسح نب زقعة

 ںیم امنز ںیہن ڑپےتھ۔روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہری افڑےنھ یک ہادرفں 



 

 

، ایفسؿ نب بیبح ف رمتعم نب امیلسؿ، اثعش، دمحم نب ریسنی، دبعاہلل نب قیقش، اعہشئ دصہقی :  رافی

 

 نسح نب زقعة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؟آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک  وےت ےسیک ےھت

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک  وےت ےسیک ےھت؟

     1668    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٤ٌ٣ز، حبا٪، ہ٤ا٦، ٗتازة، ا٧ص :  راوی

ث٨ََا َحبَّ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ٤َز ٌِ ُس ب٩ُِ ٣َ ١َ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌِ ث٨ََا أ٧ََْص أَ٪َّ َن ا٢َ َحسَّ َٗ َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ا٦ْ  ث٨ََا َص٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ اُ٪ 

ََٟضا َٗٔبا َا٪ٔ  ٥َ لَاَ٪  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َػل

   وےت ںیم دف ےمست ےھت۔دمحم نب رمعم، ةحؿ، امہؾ، اتقدة، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک

 دمحم نب رمعم، ةحؿ، امہؾ، اتقدة، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 ہیلع فآہل فملس ےک  وےت ےسیک ےھت؟ آپ یلص اہلل

     1669    حسیث                               ٠س سو٦ج  :  ج٠س

 تزج٤ہ سابٙ ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

٤ِزٔو  ًَ  ٩ًَِ ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ َواُ٪ ب٩ُِ ًٔیَسي  ِٔ ث٨ََا َػ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ١ٔ أَِخبََر٧َا  ٌِ ا٢َ لَاَ٪ ٨َٟٔ َٗ ب٩ِٔ أَِوٕض 

٥َ َٗٔبا َا٪ٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ    َػل

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکی  وہت نہپ رک انلچ ونممع وہےن ےس قلعتم



 

 

 ےس قلعتم ااحدتی ابمرہکزتنی )آراشئ(  :   ابب

 اکی  وہت نہپ رک انلچ ونممع وہےن ےس قلعتم

     1670    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ٣ح٤س ب٩ ًبیس، ا ا٤ًع، ابوػاٟح، ابوہزیزہ :  راوی

ُس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  َّي  أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔي َػأٟٕح  ٤ًَُِع  ث٨ََا اِْلَ ا٢َ َحسَّ َٗ ب٩ُِ ًُبَِیٕس 

َّي شُِؼ٠َٔحضَ  ١ٕ َواحَٔسةٕ َحً ٌِ ََل َی٤ِٔع فٔي َن َٓ  ٥ِ ُٛ ١ٔ أََحٔس ٌِ ٍُ َن ٍَ ٔطِش َل َ٘ ا٢َ إَٔذا اِن َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   ااهَّللُ 

 نب دیبع، االشمع، اوباصحل، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم

 سج فتق مت ںیم ےس یسک ےک اکی  وہت اک ہمست وٹٹ اجےئ وت اکی  وےت ںیم ہن ےلچ سج فتق کت ہک اس وک کیھٹ ہن رک ےل۔

 اوباصحل، اوبرہریہ اقحس نب اربامیہ، دمحم نب دیبع، االشمع، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 اکی  وہت نہپ رک انلچ ونممع وہےن ےس قلعتم

     1671    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ابو٣ٌاویہ، ا ا٤ًع، ابورزی٩  :  راوی

 َٗ ٩ًَِ أَبٔي َرٔزی٩ٕ  ٤ًَُِع  ث٨ََا اِْلَ ا٢َ َحسَّ َٗ اؤیََة  ٌَ ا٢َ أَِخبََر٧َا أَبُو ٣ُ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٔ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ُب بَٔیٔسظ ا٢َ َرأَیُِ  أَبَا صَُزیِزََة َشرِضٔ

و٢ُ َیا أَ  ُ٘ ُ  َرُسوًَلَي َجِبَضتٔطٔ َش ٌِ ََٟش٤ٔ ٥َ أَِطَضُس  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ًَلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٔذُب  ِٛ ِّي أَ ٚٔ َتز٤ًُُِوَ٪ أَن َزا ٌٔ ِٟ ٢َ اهَّللٔ ص١َِ ا

َّي شُ  ی َحً ََل ی٤َِٔع فٔي اِْلُِخَ َٓ  ٥ِ ُٛ ١ٔ أََحٔس ٌِ ٍُ َن ٍَ ٔطِش َل َ٘ و٢ُ إَٔذا اِن ُ٘ ٥َ َش ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   ِؼ٠َٔحَضاَػل

ااحسؼ نب اربامیہ، اوباعمفہی، االشمع، اوبرزنی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اوبرہریہ وک داھکی فہ اینپ اشیپین رپ اہھت ریھپےت 

ےھت افر رفامےت ےھت ہک اے رعاؼ ےک رےنہ فاگو! مت گوگ ےتھجمس وہ ہک ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ وھجٹ وبؽ راہ وہں 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رطػ ےس وھجیٹ ابت یک تبسن رک راہ وہں( ںیم اہشدت داتی وہں ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل )ینعی

ہیلع فآہل فملس ےس ہک ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت بج اہمترے ںیم ےس یسک ےک  وےت اک ہمست وٹٹ اجےئ وت فہ دفرسا 

  اس وک کیھٹ ہن رک ےل۔ وہت نہپ رک ہن ےلچ بج کت

 اقحس نب اربامیہ، اوباعمفہی، االشمع، اوبرزنی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اھکگوں رپ انھٹیب افر انٹیل

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 انٹیلاھکگوں رپ انھٹیب افر 

     1672    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٤ٌ٣ز، ٣ح٤س ب٩ ٤ًز ب٩ ابووزیز، ابو٣رطٖ، ٣ح٤س ب٩ ٣وسي، ًبساهَّلل ب٩ ابوك٠حہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

ُس ب٩ُِ ٤ًََُز ب٩ِٔ أَبٔي  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ٤َز ٌِ ُس ب٩ُِ ٣َ ًَِبسٔ اهَّللٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ ُس ب٩ُِ ٣ُوَسي  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕٖ ٔ أَبُو ٣ُرَطِّ َِٟوزٔیز ا

 ٔ ز ٌَ َٓ  ٍٕ ًَلَي ٧َِل  ٍَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اِؿَلَح ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٗٔطٔ ب٩ِٔ أَبٔي ك٠ََِحَة  ٔلَي رَعَ ا٣َِ  أ٦ُُّ ُس٠َِی٥ٕ إ َ٘ َٓ  َٚ

 َٓ ٌٔ َّٟٔذی َتِؼ٨َ ا٢َ ٣َا َصَذا ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  اُروَرةٕ ََفَآصَا ا٨َّٟٔييُّ َػل َٗ ٠َِتطُ فٔي  ٌَ َح َٓ ِتطُ  َٔ
١ُ ٨َظَّ ٌَ َِٟ  أَِج ا َٗ یَن یَا أ٦َُّ ُس٠َِی٥ٕ 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ٔحَک ا٨َّٟٔييُّ َػل ـَ َٓ َک فٔي كٔیٔيي  َٗ  رَعَ

 نب رمع نب اوبفزری، اوبرطمػ، دمحم نب ومیس، دبعاہلل نب اوبہحلط، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص دمحم نب رمعم، دمحم

 اہلل ہیلع فآہل فملس اکی اھکؽ رپ ےٹیل۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہنیسپ آایگ وت رضحت اؾ ہملس اھٹ  ںیئ افر فہ آپ یلص اہلل ہیلع

اکی ہگج رک ےک اکی یشیش ںیم رھبےن ںیگل۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دھکی رک رفامای مت ہی ای رک فآہل فملس ےک ہنیسپ وک 

 ریہ وہ اے اؾ ہملس! اس رپ اوہنں ےن رعض ای ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آاکپ )ابمرک( ہنیسپ ںیم اینپ وخوبش ںیم المؤں یگ

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےنسنہ ےگل۔ ہی ابت نس رک روسؽ رکمی یلص

 دمحم نب رمعم، دمحم نب رمع نب اوبفزری، اوبرطمػ، دمحم نب ومیس، دبعاہلل نب اوبہحلط، اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رےنھک ےس قلعتمدختم ےک ےیل المزؾ رانھک افر وساری 

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 دختم ےک ےیل المزؾ رانھک افر وساری رےنھک ےس قلعتم

     1673    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٗسا٣ة، جزیز، ٨٣ؼور، ابووائ١، س٤زة ب٩ سہ٥ :  راوی



 

 

 ُٗ ُس ب٩ُِ  ًَلَي أَ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ   ُِٟ ا٢َ ٧َزَ َٗ ِو٣ٔطٔ  َٗ ٩ًَِ َس٤َُزَة ب٩ِٔ َسِض٥ٕ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ  ٩ًَِ أَبٔي َوائ١ٕٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر   ٕ ٩ًَِ َجزٔیز بٔي َسا٣ََة 

ٜٔیَک  اؤیَُة ٣َا یُِب ٌَ ا٢َ ٣ُ َ٘ َٓ َبکَي أَبُو َصأط٥ٕ  َٓ وزُُظ  ٌُ اؤَیُة َش ٌَ أََتاُظ ٣ُ َٓ ٌٔیْن  ٧َِیا أَ َصأط٥ٔ ب٩ِٔ ًُتَِبَة َوصَُو كَ ًَلَي اٟسُّ ٍْ شُِظئٔزَُ  أ٦َِ  َوَج

ًَِضّسا َو  ٔلَيَّ  ًَضَٔس إ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ٩َّٜٔ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ا٢َ ل١ٌُّ  َا َوَل َٗ ُوَصا  ِٔ ِس َذَصَب َػ َ٘ َّطُ َٓ ا٢َ إ٧ٔ َٗ ُتطُ  ٌِ ٔ ٨ُِ  َتب ُٛ ِّي  زِٔزُت أَن

َش٥ُ بَیَِن  ِ٘ ٠ََّک تُِسرُٔ  أ٣ََِوا ّا ُت ٌَ َٟ   ُ ٌِ َح٤َ َٓ   ُ ِٛ أَِزَر َٓ ْب فٔي َسبٔی١ٔ اهَّللٔ  َٛ ٔٔیَک ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک َخاز٦ْٔ َو٣َزِ ٤ََّا یَِٜ َوا٦ٕ َوإ٧ٔ ِٗ  أَ

، رجری، وصنمر، اوبفالئ، رمسة نب مہس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت اوباہمش یک دختم ںیم احرض وہا فہ دام ںیم التبم 

 

دمحم نب دقامة

فی ےل آےئ اؿ یک ایعدت ےک ےیل۔ رضحت اوباہمش رفےن ےگل۔ رضحت اعمفہی ےن رفامای ےھت ہک اس دفراؿ رضحت اعمفہی رشت

ہی  مت سک فہج ےس رف رےہ وہ ای ھچک درد افر فیلکت ےہ ای مت داین یک فہج ےس رف رےہ وہ؟ داین وت ایھچ زگر یئگ۔ )ہی نس رک( اوہنں ےن اہک

فملس ےن ھجم وک اکی تحیصن رفامیئ یھت ںیم ہااتہ وہں ہک ںیم اس یک اابتع وکیئ اخص ابت ںیہن ےہ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

وک رکفں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مت اےسی امؽ دوھکی ےگ ہک  و گووگں وک میسقت ای اجےئ اگ )ینعی امؽ تمینغ( نکیل مت 

اکیف ےہ نکیل ںیم ےن سج فتق امؽ اپای وت ںیم ےن اس وک ااٹھک  دختم ےک ےیل اکی المزؾ افر راہ دخا ںیم اجےن ےک ےیل اکی وساری

 رک ایل۔

، رجری، وصنمر، اوبفالئ، رمسة نب مہس :  رافی

 

 دمحم نب دقامة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ولتار ےک زویر ےس قلعتم

 ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک زتنی )آراشئ( :   ابب

 ولتار ےک زویر ےس قلعتم

     1674    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزا٪ ب٩ یزیس، ًیسٰي ب٩ یو٧ص، ًث٤ا٪ ب٩ حٜی٥، ابوا٣ا٣ة ب٩ سہ١ :  راوی

ا٢َ  َٗ ث٨ََا ًٔیَسي ب٩ُِ یُو٧َُص  ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ لَا٧َِ   أَِخبََر٧َا ٤ًَِٔزاُ٪ ب٩ُِ یَزٔیَس  َٗ ٩ًَِ أَبٔي أ٣َُا٣ََة ب٩ِٔ َسِض١ٕ  ٜٔی٥ٕ  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ َح َحسَّ

ةٕ  َـّ ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ ٓ َّي اهَّللُ  ٕٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ُة َسِی ٌَ بٔی َٗ 

 نب لہس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل

 

ہیلع فآہل فملس یک ولتار یک  رمعاؿ نب زیدی، ٰیسیع نب ویسن، امثعؿ نب میکح، اوبااممة

 وٹکری ہادنی یک یھت۔



 

 

 نب لہس :  رافی

 

 رمعاؿ نب زیدی، ٰیسیع نب ویسن، امثعؿ نب میکح، اوبااممة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 ےک زویر ےس قلعتمولتار 

     1675    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوزاؤز، ٤ًزو ب٩ ًاػ٥، ہ٤ا٦ و جزیز، ٗتازة، ا٧ص :  راوی

تَ  َٗ ث٨ََا  ا َا َحسَّ َٗ ا٦ْ َوَجزٔیْز  ث٨ََا َص٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَأػ٥ٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕٔ أَِخبََر٧َا أَبُو َزاُوَز  ١ُ َسِی ٌِ ا٢َ لَاَ٪ َن َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  اَزةُ 

ةٕ  َـّ ٔ ٓ ُٙ ْة َو٣َا بَیَِن َذَٟٔک ح٠َٔ َـّ ٔ ٔٔطٔ ٓ ُة َسِی ٌَ بٔی َٗ ٕة َو َـّ ٔ ٓ ٥َ ٩ِ٣ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل

 فآہل فملس یک ولتار یک اوگنیھٹ ہادنی یک اوبداؤد، رمعف نب اعمص، امہؾ ف رجری، اتقدة، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

 یھت افر اس یک وٹکری یھب ہادنی یک یھت افر اس ےک درایمؿ ںیم ہادنی ےک ےقلح ےھت۔

 اوبداؤد، رمعف نب اعمص، امہؾ ف رجری، اتقدة، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 ولتار ےک زویر ےس قلعتم

     1676    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، یزیس، اب٩ زریٍ، ہظا٦، ٗتازة، سٌیس ب٩ ابوحش٩ :  راوی

ث٨ََا یَزٔیُس َوصَُو اب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٕٔ أَِخبََر٧َا  ُة َسِی ٌَ بٔی َٗ ا٢َ لَا٧َِ   َٗ َِٟحَش٩ٔ  ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَبٔي ا ٩ًَِ َس َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ   ٍٕ ُزَریِ

ةٕ  َـّ ٔ ٓ ٥َ ٩ِ٣ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل

آہل فملس یک ولتار یک وٹکری ہادنی ہبیتق، زیدی، انب زرعی، اشہؾ، اتقدة، دیعس نب اوبنسح ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع ف

 یک یھت۔

 ہبیتق، زیدی، انب زرعی، اشہؾ، اتقدة، دیعس نب اوبنسح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الؽ رگن ےک زنی وپش ےک اامعتسؽ یک اممتعن



 

 

  ااحدتی ابمرہکزتنی )آراشئ( ےس قلعتم :   ابب

 الؽ رگن ےک زنی وپش ےک اامعتسؽ یک اممتعن

     1677    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ اٌَٟلء، اب٩ ازریص، ًاػ٥ ب٩ ل٠یب، ابوبززة، ًلي :  راوی

ا َٗ ث٨ََا اب٩ُِ إِٔزرٔیَص  ا٢َ َحسَّ َٗ ََلٔئ  ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ا٢َ لٔي أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَلٓٔيٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔي بُزَِزَة  ًَأػ٥َ ب٩َِ ل٠َُِیٕب    ُ ٌِ ٢َ َس٤ٔ

 َ٤ِٟ ًَلَي ا ُِٟح٠ُؤض  ٩ًَِ ا ِزنٔي َواصِٔسنٔي َو٧ََضانٔي  ١ُِٗ ا٠َُّٟض٥َّ َسسِّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  يٌّ لَا٧َِ  َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل سِّ َٗ ٤ََِٟیاثٔزُ  ٔ َوا َیاثٔز

 ٌُ ٕٔ ٩ِ٣ٔ اِْلُِرُجَوا٪ٔ َتِؼ٨َ ٔ َلائ َ٘ ِٟ ًَلَي اٟزَِّح١ٔ لَا َٟتٔض٩َّٔ  و ٌُ  طُ ا٨َِّٟشاُئ ٟٔبُ

دمحم نب االعلء، انب ادرسی، اعمص نب بیلک، اوبربدة، یلع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم ےس رفامای ہک 

 رک دے افر ھجم وک راہتس دالھک دے افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک مت اس رطہقی ےس وہک ہک ای اہلل! ھجم وک وبضمط افر مکحتسم

 ایم ر انیم ڑپکے رپ ےنھٹیب ےس عنم رفامای ہی ڑپکا وخانیت اےنپ وشرہفں ےک فاےطس اپالؿ ڑپ ڈاےنل ےک فاےطس انبای رکیت ںیھت۔

 دمحم نب االعلء، انب ادرسی، اعمص نب بیلک، اوبربدة، یلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رکویسں رپ ےنھٹیب ےس قلعتم

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 رکویسں رپ ےنھٹیب ےس قلعتم

     1678    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 شٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، ًبساٟزح٩٤، س٠امی٪ ب٩ ٣ِیرہ، ح٤یس ب٩ ہَل٢ :  راوی

٩ًَِ ح٤َُِیٔس ب٩ِٔ صََٔل٢ٕ  ٤ُِِٟٔیَرةٔ  َ٪ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ   ٩ًَِ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ُ٘ ٌِ ًََة ا٧َِتَضِیُ   أَِخبََر٧َا َش ا َٓ ا٢َ أَبُو رٔ َٗ ا٢َ  َٗ

َّي ا ٔلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٩ًَِ زٔی٨ٔطٔ  َا یَِسرٔیإ یْب َجاَئ َشِشأ٢َُ  ٠ُِ  یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ َرُج١ْ ََغٔ ُ٘ َٓ ٥َ َوصَُو یَِدُلُب  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ٣َا  هَّللُ 

ُتَٔي بَُٔکِ  أ َٓ ٔلَيَّ  َّي ا٧َِتَهي إ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَتَزَ  ُخِلبََتطُ َحً ًَ َّي اهَّللُ  َب١َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ِٗ َ أ َٓ َس زٔی٨ُطُ  ٌَ َ٘ َٓ َوائ٤َُٔط َحٔسیّسا  َٗ ٔسٓيٕ خ٠ُِٔ  

٤ََّ٠ًَُط اهَّللُ ث٥َُّ أَتَي ُخِلبَتَ  ا  ٤ُِّ٠ىٔي ٤٣َّٔ ٌَ ١َ ُش ٌَ َح َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  َضا٠ًََِیطٔ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل أََت٤َّ َٓ  ُط 

 ہک رضحت اوبرافہع ےن ایبؿ ای ہک ںیم روسؽ رکمی وقعیب نب اربامیہ، دبعارلنمح، امیلسؿ نب ریغمہ، دیمح نب الہؽ ےس رفاتی ےہ



 

 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہبطخ ںیم وغشمؽ ےھت ںیم ےن رعض ای ای روسؽ اہلل 

س وک ملع ںیہن ہک دنی ای ےہ؟ ہی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی اسمرف صخش احرض وہا ےہ فہ صخش دنی ےس قلعتم درایتف رک راہ ےہ ا

ابت نس رک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفاہن وہےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہبطخ وھچڑ دای اہیں کت ہک آپ یلص 

ےک ےنب  اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس رشتفی الےئ اس فتق اکی رکیس شیپ یک یئگ ریما ایخؽ ےہ ہک اس رکیس ےک اپؤں گوےہ

وہےئ ےھت۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس رپ ھٹیب ےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم وک الھکسےن ےگل  و ہک دخافدن 

 دقفس ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک الھکسای اھت۔ رھپ آپ فاسپ وہ ےئگ افر آپ ےن ہبطخ لمکم ای۔

 نمح، امیلسؿ نب ریغمہ، دیمح نب الہؽوقعیب نب اربامیہ، دبعارل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الؽ رگن ےک ومیخں ےک اامعتسؽ ےس قلعتم

 زتنی )آراشئ( ےس قلعتم ااحدتی ابمرہک :   ابب

 الؽ رگن ےک ومیخں ےک اامعتسؽ ےس قلعتم

     1679    حسیث                               و٦ج٠س س  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ح٤س ب٩ سَل٦، اسحٙ ا ارزٚ، سٔیا٪، ًو٪ ب٩ ابوجحیٔة، ابوجحیٔة :  راوی

َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ  ُٚ ُٙ اِْلَِزَر ث٨ََا إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ٦ ٔس ب٩ِٔ َسَلَّ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا  َة  َٔ ِؤ٪ ب٩ِٔ أَبٔي ُجَحِی ًَ  ٩ًَِ

ُٗبَّٕة َح٤َِزاَئ َو  َِٟبِلَحأئ َوصَُو فٔي  ٥َ بٔا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٍَ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ َة  َٔ ََٓحائَُط بََٔل٢ْ أَبٔي ُجَحِی ٨ًَِٔسُظ أ٧َُاْض َشٔشیرُ 

َٓاُظ َصاص٨َُا َوَصا  ٍُ ٔ ١َ یُتِب ٌَ َح َٓ أَذََّ٪   ص٨َُآَ

 ےس رفاتی ےہ ہک مہ گوگ روسؽ رکمی یلص اہلل 

 

ئفة ی
ج
د 
، اوب

 

ئفة ی
ج
د 
دبعارلنمح نب دمحم نب السؾ، ااحسؼ االرزؼ، ایفسؿ، وعؿ نب اوب

ہیلع فآہل فملس ےک اسھت )اقمؾ( احطب ںیم ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ھچک گوگ ےھت ہک اس دفراؿ رضحت البؽ 

 ں ےن اذاؿ دی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک ہنم یک اابتع رفام رےہ ےھت۔رشتفی الےئ افر اوہن

  :  رافی

 

ئفة ی
ج
د 
، اوب

 

ئفة ی
ج
د 
 دبعارلنمح نب دمحم نب السؾ، اقحس االرزؼ، ایفسؿ، وعؿ نب اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اب ااضقلةاتکب اد : ابب

 اعدؽ احمک یک رعتفی افر فنصم احمک یک تلیضف

 اتکب اداب ااضقلة :   ابب

 اعدؽ احمک یک رعتفی افر فنصم احمک یک تلیضف

     1680    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، ٤ًزو ب٩ ٗتیبہ ب٩ سٌیس، سٔیا٪، ٤ًزو، ٣ح٤س ب٩ آز٦ ب٩ س٠امی٪، اب٩ ٣بار ، سٔیا :  راوی

 اوض، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًزو ب٩ اٌٟاؾ

ُس ب٩ُِ آَز٦َ ب٩ِٔ ُس٠َامِیَ  ٤ًَِزٕو ح َوأ٧ََِبأ٧ََا ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٩ًَِ أَِخبََر٧َا  ٤َُِٟباَرٔ   ٩ًَِ اب٩ِٔ ا  ٪َ

 ًَ  ٩ًَِ َیاَ٪ ب٩ِٔ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ًَ ُس َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل أؾ  ٌَ ِٟ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا ًَ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ٤ِزٔو ب٩ِٔ أَِوٕض  ًَ  ٩ًَِ ٠َِیطٔ ٤ِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر 

َّٟٔذی٩َ  ًَلَي ی٤َٔیٔن اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ًَلَي ٨َ٣َابَٔز ٩ِ٣ٔ ٧ُوٕر  الَي  ٌَ ٔشٔلیَن ٨ًَِٔس اهَّللٔ َت ِ٘ ٤ُِٟ ا٢َ إٔ٪َّ ا َٗ  ٥َ ٔسُٟوَ٪ فٔي ح٤ُِٜٔض٥ِٔ َوأَص٠ِٔیض٥ِٔ َو٣َا  َوَس٠َّ ٌِ َش

ْس فٔي َحٔسیثٔطٔ َول٠َِٔتا یََسیِطٔ ی٤َٔیْن  ا٢َ ٣َُح٤َّ َٗ  َوُٟوا 

ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ، رمعف، دمحم نب آدؾ نب امیلسؿ، انب ابمرک، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نب دانیر، رمعف نب افس، دبعاہلل نب رمعف نب 

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک  و گوگ ااصنػ رکےت ںیہ فہ دخافدن دقفس ےک ااعلص ےس رفاتی ےہ ہک

اپس ونر ےک ربنمفں رپ وہں ےگ ینعی دخافدن دقفس ےک داںیئ اجبن وہں ےگ ینعی  و گوگ اےنپ ہلصیف ںیم گووگں ےک اسھت افر اےنپ 

اصنػ رکےت ںیہ افر نج اومر ںیم اؿ وک ا رایر احلص ےہ )اس ںیم ااصنػ ےس رھگ فاگوں )نیقلعتم افر امتحت گووگں( ےک اسھت ا

 اکؾ ےتیل ںیہ( رضحت دمحم اس ےن رفاتی ےس قلعتم رفامای دخافدن دقفس ےک دفونں اہھت ںیہ۔

نب افس، دبعاہلل نب  ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ، رمعف، دمحم نب آدؾ نب امیلسؿ، انب ابمرک، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نب دانیر، رمعف :  رافی

 رمعف نب ااعلص

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااصنػ رکےن فاال اامؾ



 

 

 اتکب اداب ااضقلة :   ابب

 ااصنػ رکےن فاال اامؾ

     1681    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس ب٩ نص، ًبساهَّلل، ًبیساهَّلل، خبیب ب٩ ًبساٟزح٩٤، حٔؽ ب٩ ًاػ٥، ابوہزیزہ :  یراو

ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٩ًَِ َخبٔیٔب ب٩ِٔ  ٩ًَِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ  ِبُس اهَّللٔ  ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیِزََة أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنِصٕ  ًَأػ٥ٕ  ِٔٔؽ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َح

َِٟ٘ٔیا٣َٔة یَِو٦َ أَ٪َّ  زَّ َوَج١َّ یَِو٦َ ا ًَ ُض٥ِ اهَّللُ  ْة یُٔو٠ُّ ٌَ ا٢َ َسِب َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ًَاز٢ْٔ َوَطابٌّ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ُط إ٣َٔا٦ْ   ه٠ُّٔ
 َا ه١َّٔ إ ٔاَّ

 َٓ زَّ َوَج١َّ َوَرُج١ْ َذََکَ اهَّللَ فٔي َخََلٕئ  ًَ  فٔي ًَٔباَزةٔ اهَّللٔ 
َ ٤َِِٟشحٔسٔ َوَرُجََلٔ٪ َنَظأ ا فٔي ا ّ٘ َّ٠ ٌَ ٠ِبُطُ ٣ُ َٗ ًَِی٨َاُظ َوَرُج١ْ لَاَ٪  اَؿِ   َٔ

ِّي أََخا ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ِٔٔشَضا  ٔلَي َن ِتُط ا٣َِزأَْة َذاُت ٨ِ٣َٔؼٕب َوَج٤َا٢ٕ إ ًَ زَّ َوَج١َّ َوَرُج١ْ َز ًَ َٚ َتَحابَّا فٔي اهَّللٔ  زَّ َوَج١َّ َوَرُج١ْ َتَؼسَّ ًَ ُٖ اهَّلَل 

ِ  ی٤َٔی٨ُطُ بَٔؼَس  ٌَ ٥َ٠َ ٔط٤َاُُٟط ٣َا َػ٨َ ٌِ ي  َا َت
َّ اَصا َحً َٔ أَِخ َٓ ٕة  َٗ 

وسدی نب رصن، دبع اہلل، دیبع اہلل، بیبخ نب دبعارلنمح، صفح نب اعمص، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

اگ ہک سج دؿ یسک اک اسہی ہن وہاگ العفہ اس ےک )ینعی  فملس ےن اراشد رفامای است ااخشص وک دخافدن دقفس اس دؿ اسہی ںیم رےھک

دخافدن دقفس ےک العفہ( اکی وت ااصنػ رکےن فاےل اامؾ )افر احمک وک( دفرسے اس  واؿ صخش وک  و ہک ابعدت ایہل ںیم آےگ 

دقفس وک اید ای وت ڑباتھ اجےئ )ینعی ون واؿ وہ رک ابعدت ںیم وخب وغشمؽ رےہ( رسیتے فہ صخش ہک سج ےن اہنتیئ ںیم دخافدن 

اس یک آںیھکن رھب  ںیئ افر آوھکنں ےس آوسن لکن ڑپے )ینعی انگوہں وک اید رک ےک وخب رفےئ( وچےھت اس صخش وک ہک سج اک دؽ 

دجسم ںیم اگل وہ )ینعی اظبرہ فہ صخش داینفی اکؾ ںیم وغشمؽ ےہ نکیل اس یک وتہج امنز یک رطػ ےہ( اپوچن ں اؿ دف وصخشں وک  و ہک 

دن دقفس ےک ےیل اکی دفرسے ےک اسیھت افر دفتس ںیہ )ہن ہک داینفی دصقم ےک ےیل( ےٹھچ اس صخش وک دخافدن دقفس دخاف

ایقتم ےک دؿ اسہی اطع رفامےئ اگ( ہک سج وک ابد اجتہ نیسح ف لیمج اخوتؿ زان اکری ےک ےیل البےئ افر فہ صخش وخػ دخافدنی یک 

ےن راہ دخا ںیم دصہق ای افر اس وک ایس دقر یفخم راھک ہک ابںیئ اہھت وک یھب ربخ ہن وہیئ ہک فہج ےس ابز رےہ افر اسوت ں اس صخش وک سج 

 داںیئ اہھت ےن ای ای۔

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، دیبعاہلل، بیبخ نب دبعارلنمح، صفح نب اعمص، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ارگ وکیئ صخش حیحص ہلصیف رکے



 

 

 اتکب اداب ااضقلة :   ابب

 ارگ وکیئ صخش حیحص ہلصیف رکے

     1682    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہاسحٙ ب٩ ٨٣ؼور، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، سٔیا٪، یحٌي ب٩ سٌیس، ابوبَک ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ حز٦ :  راوی

٩ًَِ َیِحٌَ  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ٤َْز  ٌِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٣َ َٗ  ٔٚ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٔس أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٩ًَِ أَبٔي بََِکٕ ٣َُح٤َّ ٌٔیٕس  ي ب٩ِٔ َس

 َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔي َس٤َ٠ََة  ٤ِزٔو ب٩ِٔ َحز٦ِٕ  ًَ اِجَتَضَس ب٩ِٔ  َٓ َِٟحا٥ُٔٛ  ٥ََٜ ا ٥َ إَٔذا َح ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ 

٠َُط أَِجزْ  َٓ  َ أَِخَلأ َٓ ٠َُط أَِجَزأ٪ َوإَٔذا اِجَتَضَس  َٓ  َٓأََػاَب 

، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ ااحسؼ نب وصنمر، دبعارلزاؼ، رمعم، ایفسؿ، ییحی نب دیعس، اوبرکب دمحم نب رمعف نب زحؾ، اوبہملس

ارج  رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج فتق وکیئ احمک وغر ف رکف ےک دعب وکیئ مکح رکے رھپ فہ مکح کیھٹ وہ وت اس وک دفانگ

 س ےک ےیل وثاب ےہ۔ےہ افر  و صخش وغرف رکف رکے )افر اےنپ ایخؽ ںیم حیحص ہلصیف رکے( نکیل فہ ہلصیف حیحص ہن وہ بج یھب ا

 اقحس نب وصنمر، دبعارلزاؼ، رمعم، ایفسؿ، ییحی نب دیعس، اوبرکب دمحم نب رمعف نب زحؾ، اوبہملس، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یض ہن انبای اجےئ و وکیئ اقیض ےننب یک آرزف رکے اس وک یھبک اق

 اتکب اداب ااضقلة :   ابب

  و وکیئ اقیض ےننب یک آرزف رکے اس وک یھبک اقیض ہن انبای اجےئ

     1683    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ے، ابو٣وسي٤ًزو ب٩ ٨٣ؼور، س٠امی٪ ب٩ رحب، ٤ًز ب٩ ًلي، ابو٤ًیص، سٌیس ب٩ ابوبززة، وہ اپ٨ے واٟس س :  راوی

٩ًَِ أَبٔي ًُ  ًَلٓٔيٕ  ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕب  ُ٪ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَبٔي بُزَِزَة أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ َس ٤َِیٕص 

 َ٘ َٓ زٔیِّیَن  ٌَ ا٢َ أََتانٔي ٧َاْض ٩ِ٣ٔ اِْلَِط َٗ ٩ًَِ أَبٔي ٣ُوَسي  ٨ََٟا ٩ًَِ أَبٔیطٔ  إٔ٪َّ  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ٔلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٨َا إ ٌَ اُٟوا اذَِصِب ٣َ

ًَِتَذِرُت ٤٣َّٔ  ا َٓ ا٢َ أَبُو ٣ُوَسي  َٗ ٠٤ًَََٔک  ٩ٌِٔ ب٨َٔا فٔي  اُٟوا یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ اِسَت َ٘ َٓ ُض٥ِ  ٌَ ََٓذَصِبُ  ٣َ ِّي  َا َحاَجّة  اُٟوا َوأَِخبَرُِت أَن َٗ ا 

٨ََٟاأَِزرٔ َ ٨َٔ٠٤ًََا ب٩ِ٤َٔ َسأ ٌٔیُن فٔي  َّا  َا َنِشَت ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ًََذَرنٔي  ىٔي َو َٗ ََٓؼسَّ  ی ٣َا َحاَجُتُض٥ِ 

رمعف نب وصنمر، امیلسؿ نب رحب، رمع نب یلع، اوبسیمع، دیعس نب اوبربدة، فہ اےنپ فادل ےس، اوبومیس ےس رفاتی ےہ ہک ریمے 



 

 

وک مت گوگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم ےل ولچ مہ وک ھچک اکؾ  اپس ارعشی گوگ آےئ افر اوہنں ےن اہک مہ

درشیپ ےہ انچہچن ںیم اؿ ےک اسھت اسھت ایگ اوہنں ےن اہک مہ گووگں وک انعتئ رفام د ں )ینعی یسک بصنم رپ افزئ رک د ں( ہی ابت نس 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم اس ےس فافق ںیہن وہں ہک ہی اس رک ںیم ےن اؿ یک ابت یک ذعمرت یک افر رعض ای ای روسؽ اہلل 

رغض ےس احرض وہےئ ںیہ فرہن ںیم اؿ وک اےنپ اسھت ےل رک ہن آ ا۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت چس ہہک رےہ وہ افر ریما 

  گوگ فہ اکؾ ںیہن رکےت۔ذعر وظنمر ف وبقؽ ای رھپ اؿ گووگں وک  واب دای ہک  و صخش امہرے ےس ام اتگ ےہ مہ

 رمعف نب وصنمر، امیلسؿ نب رحب، رمع نب یلع، اوبسیمع، دیعس نب اوبربدة، فہ اےنپ فادل ےس، اوبومیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اداب ااضقلة :   ابب

 یک آرزف رکے اس وک یھبک اقیض ہن انبای اجےئ  و وکیئ اقیض ےننب

     1684    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبسا اًلي، خاٟس، طٌبہ، ٗتازة، ا٧ص، اسیس ب٩ حرض :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ًَِبسٔ اِْلَ ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أَُسِیٔس ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ُث  ُ  أََنّشا یَُحسِّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ُط

٠ٔ٤ُىٔ  ٌِ ا٢َ أ ََا َتِشَت َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٕ أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ َجاَئ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل یِر ـَ ا٢َ حُ َٗ ََُٓل٧ّا    َ٠ِ٤َ ٌِ ٤َا اِسَت َٛ ي 

 َ٘ ٥ُِ َسَت٠ِ َّٜ َِٟحِؤق إ٧ٔ ًَلَي ا ِونٔي  َ٘ َّي َت٠ِ َٓاِػبٔرُوا َحً سٔی أَثََزّة  ٌِ  ِوَ٪ َب

دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، اتقدة، اسن، ادیس نب رضح ےس رفاتی ےہ ہک اکی ااصنری صخش دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

دیہ ھجم ےس قلعتم ںیہن رفامےت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل  ںیم احرض وہا افر رعض ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یسک اکؾ یک ااجنؾ

فملس ےن وت الفں صخش وک اکؾ دای ےہ )ینعی اس ےس قلعتم الفں الفں اکؾ یک ااجنؾ دیہ یک ےہ( اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 ےگ ہک مت رپ ا رہ آےئ اگ مت گوگ اےسی فتق ربص رفامای )ںیم وت اقتیلب یک اینبد رپ اکؾ میسقت رک ا وہں( نکیل مت گوگ ریمے دعب دوھکی

 ےس اکؾ انیل اہیں کت ہک مت گوگ ایقتم ےک دؿ ھجم ےس وحض وک ر رپ الماقت رکف ےگ۔

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، اتقدة، اسن، ادیس نب رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وکحتم یک وخاشہ ہن رکان



 

 

 اتکب اداب ااضقلة :   ابب

 وکحتم یک وخاشہ ہن رکان

     1685    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣حاہس ب٩ ٣وسي، اس٤اًی١، یو٧ص، حش٩، ًبساٟزح٩٤ ب٩ س٤زة :  راوی

ا٢َ حَ  َٗ ٤ِزُو ب٩ُِ أَِخبََر٧َا ٣َُحاصُٔس ب٩ُِ ٣ُوَسي  ًَ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َس٤َُزَة ح َوأ٧ََِبأ٧ََا   ٩ًَِ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا ٩ًَِ یُو٧َُص  ٌٔی١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ سَّ

َٗا ا٢َ  َٗ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َس٤َُزَة   ٩ًَِ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا ِوٕ٪  ًَ ث٨ََا اب٩ُِ  َٗا٢َ َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَي  ا٢َ َحسَّ َٗ َّي اهَّللُ ٢َ َرُسو٢ُ اهَّللًَٔلٓٔيٕ   َػل

ًِٔلیَتضَ  ُ ِیَضا َوإِٔ٪ أ َٟ ٔ ٕة ُول٠َِٔ  إ َٟ َ ٩ًَِ ٣َِشأ ًِٔلیَتَضا  ُ ََّک إِٔ٪ أ إ٧ٔ َٓ ٠َِیَضا٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َا َتِشأ٢َِ اِِل٣َٔاَرَة  ًَ َٟٕة أ٨ًَُِٔ   َ ٔ ٣َِشأ ٩ًَِ َُیِر  ا 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای مت  اجمدہ نب ومیس، اامسلیع، ویسن، نسح، دبعارلنمح نب رمسة ےس رفاتی ےہ ہک

گوگ وکحتم )افر دہعہ( یک وخاشہ ہن رکف اس ےیل ہک ارگ وکحتم امےنگن ےس ےلم یگ وت )وکحتم امےنگن فاال( وھچڑ دای اجےئ اگ )ینعی 

 مت وک دخافدن دقفس یک ادماد ےچنہپ یگ۔ایسی وصرت ںیم دمد دخافدنی ںیہن وہیگ( افر ارگ ریغب بلط ےک مت وک وکحتم احلص وہیگ وت 

 اجمدہ نب ومیس، اامسلیع، ویسن، نسح، دبعارلنمح نب رمسة :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اداب ااضقلة :   ابب

 وکحتم یک وخاشہ ہن رکان

     1686    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ آز٦ ب٩ س٠امی٪، اب٩ ٣بار ، اب٩ ابوذ٧ب، ٣٘بری، ابوہزیزہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب بُرٔیِّ  ِ٘ ٤َِٟ ٩ًَِ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي ذٔئِٕب  ٤َُِٟباَرٔ   ٩ًَِ اب٩ِٔ ا  ٪َ ُس ب٩ُِ آَز٦َ ب٩ِٔ ُس٠َامِیَ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ َّي اهَّللُ ي صَُزیَِزَة  ا٨َّٟٔييِّ َػل

َِٟ٘ٔیا ّة یَِو٦َ ا ََّضا َسَتُٜوُ٪ ٧ََسا٣َّة َوَحُِسَ ًَلَي اِِل٣َٔاَرةٔ َوإ٧ٔ ُػوَ٪  ٥ُِ َسَتَِحٔ َّٜ ا٢َ إ٧ٔ َٗ  ٥َ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ُة َوبٔئَِشٔ  ًَ ٌَ ٤ُِٟزِٔؿ ٤َٔ  ا ٌِ ٔ ٨ َٓ ٣َةٔ 

اك٤َٔةُ  َٔ ِٟ  ا

، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دمحم نب آدؾ نب امیلسؿ، انب ابمرک، انب اوبذبن، ربقمی

اراشد رفامای مت گوگ وکحتم لم اجےن یک انمت رکےت وہ احالہکن ایقتم ےک دؿ )وکحتم اک لم اجان( رسحت افر دناتم ےہ وت ایھچ 

 ےہ دفدھ ےس اگلےن فایل افر رھپ ربی ےہ دفدھ ےس ڑھچاےن فایل۔

 نب امیلسؿ، انب ابمرک، انب اوبذبن، ربقمی، اوبرہریہدمحم نب آدؾ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اکی ینمی وقؾ( ارعشویں وک وکحتم ےس ونازان)

 اتکب اداب ااضقلة :   ابب

 اکی ینمی وقؾ( ارعشویں وک وکحتم ےس ونازان)

     1687    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ٣ح٤س، ححاد، اب٩ جزیخ، اب٩ ابو٠٣یٜہ، ًبساهَّلل ب٩ زبیر :  راوی

 ًَ ََٜة  ا٢َ أَِخبََرنٔي اب٩ُِ أَبٔي ٠َ٣ُِی َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ث٨ََا َححَّاْد  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَِبسٔ أَِخبََر٧َا ا ٔ أَِخبَرَُظ  ٩ِ  اهَّللٔ ب٩ِٔ اٟزُّبَیِر

 ٌِ َ٘ ِٟ زِ ا ا٢َ أَبُو بََِکٕ أ٣َِّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ًَلَي ا٨َّٟٔييِّ َػل ْب ٩ِ٣ٔ بَىٔي َت٤ٔی٥ٕ  ِٛ ٔس٦َ َر َٗ َُّط  ا٢َ ٤ًَُزُ َرضَٔي اهَّللُ أ٧َ َٗ َبٕس َو ٌِ ََ ب٩َِ ٣َ ا َ٘

 ٔ ََ ب٩َِ َحاب زِ اِْلَِِقَ ٨ُِط ب١َِ أ٣َِّ ٣ُوا بَیَِن ًَ سِّ َ٘ َّٟٔذی٩َ آ٨٣َُوا  َا ُت َِٟ  فٔي َذَٟٔک یَا أَیَُّضا ا ٨َزَ َٓ ِ  أَِػَواتُُض٤َا  ٌَ َٔ ي اِرَت
َّ َت٤َاَریَا َحً َٓ  ٕص 

َٟضُ  َٟکَاَ٪ َخیِّرا  َِٟیض٥ِٔ  ٔ َد إ ي َتَِخُ
َّ َُّض٥ِ َػبَرُوا َحً ِو أ٧َ َٟ ِ  اِْلیَُة َو ـَ َ٘ َّي اِن  ٥ِ یََسِی اهَّللٔ َوَرُسؤٟطٔ َحً

تئکہ، دبعاہلل نب زریب ےس رفاتی ےہ ہک ہلیبق ینب میمت ےک ھچک وسار اکی دؿ دختم وبنی نسح
مل
 نب دمحم، اجحج، انب رججی، انب اوب

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہےئ وت رضحت اوبرکب ےن رعض ای ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ  ،عاع نب دبعم وک احمک

رمع ےن رفامای رضحت ارقع نب احسب وک احمک رقمر رفامںیئ رھپ دفونں رضحات ںیم ڑگھجا وہےن اگل اہیں کت ہک اؿ انبںیئ۔ رضحت 

رضحات یک آفاز ں یدنل وہےن ںیگل اس رپ آتی رکہمی انزؽ وہیئ )اس آتی رکہمی اک رتہمج ہی ےہ ہک اے اامیؿ فاگو! ہن آےگ ڑبوھ 

فملس ےک اسےنم اہیں کت ہک ارگ فہ گوگ ربص رک ں ریتے ابرہ ےنلکن کت وت اؿ ےک فاےطس  اہلل افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل

 رتہب وہ۔

تئکہ، دبعاہلل نب زریب :  رافی
مل
 نسح نب دمحم، اجحج، انب رججی، انب اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وک ہلصیف ےک ےیل اثثل رقمر رک ں افر فہ ہلصیف دےسج فتق یسک 

 اتکب اداب ااضقلة :   ابب

 سج فتق یسک وک ہلصیف ےک ےیل اثثل رقمر رک ں افر فہ ہلصیف دے

     1688    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

  ٛہ ا٧ہوں ےن اپ٨ے واٟس ہانيٗتیبہ، یزیس، اب٩ ٣٘سا٦ ب٩ َشیح، َشیح ب٩ ہاني سے روای  ےہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی یِٔح ب٩ِٔ َصا٧ٕٔئ  ٩ًَِ َُشَ یِٕح  َسا٦ٔ ب٩ِٔ َُشَ ِ٘ ٔ٤ِٟ ث٨ََا یَزٔیُس َوصَُو اب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٔلَي َرُسو٢ٔ أَِخبََر٧َا  َس إ َٓ ا َو َّ٤َٟ َُّط  طٔ َصا٧ٕٔئ أ٧َ

طُ َوصُ  ٌَ ٥َ َس٤ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َُٟط إٔ٪َّ اهَّلَل اهَّللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ًَاُظ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َس َٓ  ٥َٜٔ َِٟح صَُو ٥ِ ی٨َُِٜوَ٪ َصا٧ّٔئا أَبَا ا

 َٓ ُٔوا فٔي َطِیٕئ أََتِونٔي  ِومٔي إَٔذا اِخَت٠َ َٗ ا٢َ إٔ٪َّ  َ٘ َٓ  ٥َٜٔ َِٟح َٜىَّي أَبَا ا ٥َٔ٠ تُ َٓ ُِٟح٥ُِٜ  َِٟیطٔ ا ٔ ٥َُٜ َوإ َِٟح یِٔن ا َ٘ ش ِٟرَفٔ ٤ُِ  بَِی٨َُض٥ِ ََفَضَٔي ّلَٔکَ ا
َٜ َح

بَرُصُ  ِٛ ٩ِ٤َ أَ َٓ ا٢َ  َٗ ِبُس اهَّللٔ َو٣ُِش٥ْٔ٠  ًَ یِْح َو ا٢َ لٔي َُشَ َٗ ِٟٔس  ُِٟو ََٟک ٩ِ٣ٔ ا ٤َا  َٓ ا٢َ ٣َا أَِحَش٩َ ٩ِ٣ٔ َصَذا  أ٧ََِ  أَبُو َٗ َٓ ا٢َ  َٗ یِْح  ا٢َ َُشَ َٗ  ٥ِ

 ٔ َٟسٔظ َٟطُ َؤَٟو ا  ًَ َس َٓ یِٕح   َُشَ

زیدی، انب دقماؾ نب رشحی، رشحی نب اہین ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ فادل اہین ےس ہک  سج فتق روسؽ رکمی یلص اہلل  ہبیتق،

ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہک  گووگں وک فہ اکپرےت ےھت اس وک اوبامکحل آپ یلص اہلل 

البای افر رفامای ہک مکح اہلل ےہ افر مکح اصدر رکان ایس ذات اک اکؾ ےہ رھپ اہمترا انؾ اوبامکحل سک فہج ےس ےہ؟ ہیلع فآہل فملس ےن اس وک 

اس صخش ےن رعض ای ہک ریمی وقؾ ےک گوگ سج فتق یسک ہلئسم ںیم ڑگھجا رکےت وہں وت فہ گوگ ریمے اپس آےت ںیہ ںیم  و 

دنم وہ اجےت ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس ےس ای رتہب ےہ  مکح داتی وہں اس ےس فہ دفونں اجبن ےک گوگ راض

اہمترے ےنتک ڑلےک ںیہ؟ اس ےن اہک رشحی افر دبعاہلل افر  ملس )نیت ڑلےک ںیہ( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ڑبا ڑلاک وکؿ 

 اس ےک فاےطس افر اس ےک ڑلےک ےک فاےطس داع رفامیئ۔ اس ےہ؟ اس ےن اہک رشحی۔ آپ ےن رفامای اہمترا انؾ اوبرشحی ےہ رھپ

 ہبیتق، زیدی، انب دقماؾ نب رشحی، رشحی نب اہین ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ فادل اہین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تعن ےس قلعتموخانیت وک احمک انبےن یک امم

 اتکب اداب ااضقلة :   ابب

 وخانیت وک احمک انبےن یک اممتعن ےس قلعتم

     1689    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، خاٟس ب٩ حارث، ح٤یس، حش٩، ابوبَکة :  راوی

ث٨ََا َخا ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا ًََؼ٤َىٔي اهَّللُ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ  َٗ َة  ٩ًَِ أَبٔي بََِکَ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا ث٨ََا ح٤َُِیْس 
ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحارٔٔث  ُٟٔس ب٩ُِ ا

ا َٗ ُٔوا  ا٢َ ٩ِ٣َ اِسَتِد٠َ َٗ ی  ا َص٠ََک ُِٛٔسَ َّ٤َٟ  ٥َ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ُتُط ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٌِ ٩َِٟ بَٔظِیٕئ َس٤ٔ ا٢َ  َٗ ٠َٔح ُٟوا ب٨َِٔتُط  ِٔ ُش



 

 

ِوا أ٣ََِزص٥ُِ ا٣َِزأَةّ  َّٟ ِو٦ْ َو َٗ 

دمحم نب ینثم، اخدل نب احرث، دیمح، نسح، اوبرکبة ےس رفاتی ےہ ہک دخافدن دقفس ےن ھجم وک اکی ابت ےس وفحمظ راھک  و ہک ںیم ےن 

وت آپ ےن رفامای اب اس یک ہگج سک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ینس یھت )فہ ابت ہی ےہ ہک اریاؿ اک ابداشہ( رسکی رم ایگ 

وک رقمر ای ایگ؟ گووگں ےن رعض ای اس یک ڑلیک وک۔ آپ ےن رفامای فہ وقؾ یھبک الفح ایب ہن وہیگ  و ہک اینپ وکحتم وعرت ےک 

 ا رایر ںیم دے دے )ینعی وعرت وک احمک انبےئ(۔

 دمحم نب ینثم، اخدل نب احرث، دیمح، نسح، اوبرکبة :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اثمؽ شیپ رک ےک اکی مکح اکنکات افر رضحت انب ابعس یک دحثی ںیم ف دی نب  ملس رپ رافویں اک االتخػ

 اتکب اداب ااضقلة :   ابب

  ف دی نب  ملس رپ رافویں اک االتخػاثمؽ شیپ رک ےک اکی مکح اکنکات افر رضحت انب ابعس یک دحثی ںیم

     1690    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ہاط٥، وٟیس، ا اوزاعي، زہزی، س٠امی٪ ب٩ ششار، اب٩ ًباض، ٓـ١ ب٩ ًباض :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔيِّ  َِٟؤٟیسٔ  ٩ًَِ ا ُس ب٩ُِ َصأط٥ٕ  ١ٔ ب٩ِٔ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ـِ َٔ ِٟ ٩ًَِ ا ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  َ٪ ب٩ِٔ َشَشإر  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ اٟزُّصِزٔیِّ 

أََتِتُط ا٣ِزَأَْة ٩ِ٣ٔ  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََُساَة ا٨ََِّٟحٔ  ًَ َّي اهَّللُ  َٕ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َُّط لَاَ٪ َرزٔی َِٟ  َیا َرُسو٢َ اهَّللٔ إٔ٪َّ ًَبَّإض أ٧َ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٌَ َخِث

ٔ ََفٔ  َب إ َٛ ٍُ أَِ٪ یَزِ بٔیّرا  َا َشِشَتٔلی َٛ ِ  أَبٔي َطِیّدا  َٛ ٔ أَِزَر ًَلَي ًَٔبازٔظ َِٟحخِّ  زَّ َوَج١َّ فٔي ا ًَ َة اهَّللٔ  ـَ ٥ِ ش ٌَ ا٢َ َن َٗ ٨ًَِطُ  أَحُخُّ  َٓ تَرّٔؿا أَ ٌِ  اَّ ٣ُ

ِیتٔیطٔ  ـَ َٗ ٠َِیطٔ َزی٩ِْ  ًَ ِو لَاَ٪  َٟ َُّط  إ٧ٔ َٓ ٨ُِط  ًَ ِّي   حُط

االفزایع، زرہی، امیلسؿ نب ک ار، انب ابعس، لضف نب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک فہ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل  دمحم نب اہمش، ف دی،

  یک اکی اخوتؿ احرض وہیئ افر رعض رکےن 

ّ

 

ش

 

ذ

فملس ےک رمہاہ وسار ےھت دوس ں  ارخی حبص وک ینعی رقابین فاےل دؿ اس دفراؿ ہلیبق 

)جح( اس ےک دنبفں رپ )ینعی ریمے فادل رپ( اس فتق )رفض( وہا ہ فہ وبڑاھ وہایگ ےہ  یگل ای روسؽ اہلل! دخافدن دقفس اک رفض

افر وساری رپ یھب )ڑچےنھ یک( ساتق ںیہن راتھک نکیل ڑپے ڑپے )ینعی ریمے فادل ٹیل  ےتک ںیہ( ای ںیم اؿ یک اجبن ےس جح رک 

 اس ےک ذہم وکیئ رقہض وہ ا وت فہ رقض ادا رکیت۔ گوں؟ آپ ےن رفامای   اہں مت اس یک اجبن ےس جح رکگو ویکہکن ارگ

 دمحم نب اہمش، ف دی، االفزایع، زرہی، امیلسؿ نب ک ار، انب ابعس، لضف نب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اتکب اداب ااضقلة :   ابب

 اکی مکح اکنکات افر رضحت انب ابعس یک دحثی ںیم ف دی نب  ملس رپ رافویں اک االتخػ اثمؽ شیپ رک ےک

     1691    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪، وٟیس، ا اوزاعي، اب٩ طہاب، ٣ح٤وز ب٩ خاٟس، ٤ًز، ا اوزاعي، زہزی، س٠امی٪ ب٩ ششار، اب٩ ًباض :  راوی

ٔ أَِخ  ا٢َ أَِخبََرنٔي اب٩ُِ ٔطَضإب ح َوأَِخبََرن َٗ ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔيِّ  َِٟؤٟیُس  ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ِزُو ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪  ًَ ا٢َ بََرنٔي  َٗ ي ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َخأٟٕس 

َ٪ ب٩ِٔ َشَشإر أَ٪َّ  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ثَىٔي اٟزُّصِزٔیُّ  ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔيِّ َحسَّ ث٨ََا ٤ًَُزُ  َتِ  َحسَّ ِٔ ٥َ اِسَت ٌَ ًَبَّإض أَِخبََرُظ أَ٪َّ ا٣َِزأَّة ٩ِ٣ٔ َخِث اب٩َِ 

ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ُٕ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ١ُ َرزٔی ـِ َٔ ِٟ ٥َ َوا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َة اهَّللٔ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ـَ ش َِٟ  یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ إٔ٪َّ ََفٔ

زَّ َوَج١َّ  َض١ِ یُحِ ًَ َٓ ًَلَي اٟزَّاح٠َٔةٔ  ٍُ أَِ٪ َشِشَتؤَی  بٔیّرا  َا َشِشَتٔلی َٛ ِ  أَبٔي َطِیّدا  َٛ ٔ أَِزَر ًَلَي ًَٔبازٔظ َِٟحخِّ  ا٢َ ٣َِح٤ُوْز فٔي ا َٗ زُٔئ 

ِٟحَ  ِس َرَوی َصَذا ا َٗ ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َو ا٢َ أَبُو  َٗ  ٥ِ ٌَ ََٟضا َن ا٢َ  َ٘ َٓ ٨ُِط  ًَ ٔضي أَِ٪ أَحُخَّ  ِ٘ َض١ِ َش ٥ِ٠َ یَِذَُکِ َٓ َٓ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َُیِرُ َواحٕٔس  ٔسیَث 

َِٟؤٟیُس ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠   ٓٔیطٔ ٣َا َذََکَ ا

رمعف نب امثعؿ، ف دی، االفزایع، انب اہشب، ومحمد نب اخدل، رمع، االفزایع، زرہی، امیلسؿ نب ک ار، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ہلیبق 

  یک اکی اخوتؿ ےن روسؽ رکمی یلص ا

ّ

 

ش

 

ذ

ہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ای ہک سج فتق لضف )یھب( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ےک اسھت وسار ےھت۔ ای روسؽ اہلل! اہلل اعتیل اک رفض جح اس ےک دنبفں رپ اےسی فتق ںیم رفض وہا ہک ریما فادل ابلکل وبڑاھ وہایگ ےہ 

رکفں وت اکیف وہاگ ؟ ای ادا وہ اجےئ اگ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  فہ افٹن رپ ںیہن مج اتکس۔ ای ںیم اس یک اجبن ےس ارگ جح

 اہں۔

 رمعف نب امثعؿ، ف دی، االفزایع، انب اہشب، ومحمد نب اخدل، رمع، االفزایع، زرہی، امیلسؿ نب ک ار، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اداب ااضقلة :   ابب

 اثمؽ شیپ رک ےک اکی مکح اکنکات افر رضحت انب ابعس یک دحثی ںیم ف دی نب  ملس رپ رافویں اک االتخػ

     1692    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٠امی٪ ب٩ ششار، ًبساهَّلل ب٩ ًباضحارث ب٩ ٣شٜین، اب٩ ٗاس٥، ٣اٟک، اب٩ طہاب، س :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضا ثَىٔي ٣َأْٟک  أس٥ٔ َحسَّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا  ٍُ ٠َِیطٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔیٕن ِٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ا٢َ ا َ٪ ب٩ِٔ َٗ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ٕب 



 

 

ًَبَّا ١ُ ب٩ُِ  ـِ َٔ ِٟ ا٢َ لَاَ٪ ا َٗ ًَبَّإض  ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ََٓحائَِتطُ ا٣َِزأَْة ٩ِ٣ٔ َشَشإر  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  َٕ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٕض َرزٔی

 َ٠ًَ َّي اهَّللُ  ١َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٌَ َِٟیطٔ َوَج ٔ ِیَضا َوَت٨ُِوزُ إ َٟ ٔ ١ُ َی٨ُِوزُ إ ـِ َٔ ِٟ ١َ ا ٌَ َح َٓ ِٔتٔیطٔ  ٥َ َتِشَت ٌَ ٔ َخِث ١ٔ إ ـِ َٔ ِٟ ُٖ َوِجَط ا ٥َ َشِصٔ لَي ِیطٔ َوَس٠َّ

  ِ َٛ َِٟحخِّ أَِزَر ٔ فٔي ا ًَلَي ًَٔبازٔظ ًَزَّ َوَج١َّ  َة اهَّللٔ  ـَ ش َِٟ  یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ إٔ٪َّ ََفٔ ا َ٘ َٓ ِّٙ اِْلَخٔ  ٍُ أَِ٪  اٟظِّ بٔیّرا  َا َشِشَتٔلی َٛ أَبٔي َطِیّدا 

َٔک فٔي َححَّةٔ ا ٥ِ َوذَٟ ٌَ ا٢َ َن َٗ ٨ُِط  ًَ أَحُخُّ  َٓ ًَلَي اٟزَّاح٠َٔةٔ أَ َٔ َیِثبَُ    َِٟوَزا

احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، انب اہشب، امیلسؿ نب ک ار، دبعاہلل نب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت لضف نب ابعس 

  یک اکی اخوتؿ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس 

ّ

 

ش

 

ذ

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ وسار ےھت ہک اس دفراؿ ہلیبق 

ت لضف ےن اس یک اجبن دانھکی رشفع رک دای افر روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس لضف اک رہچہ دفرسی ہلئسم درایتف ای۔ رضح

اجبن ریھپےن ےگل۔ اس اخوتؿ ےن رعض ای ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دخافدن دقفس اک رفض دنبفں رپ جح اےسی فتق ںیم 

فٹن رپ )یھب ںیہن رہھٹ  ےتک ای ںیم اؿ یک اجبن ےس جح رک گوں؟ آپ ےن رفامای   وہا ہک ریمے فادل ابلکل وبڑےھ وہ ےئگ ںیہ۔ ا

 اگوداع اک ےہ

 

ة
ج 
د
 اہں! ہی کذرکہ 

 احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، انب اہشب، امیلسؿ نب ک ار، دبعاہلل نب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اداب ااضقلة :   ابب

 اثمؽ شیپ رک ےک اکی مکح اکنکات افر رضحت انب ابعس یک دحثی ںیم ف دی نب  ملس رپ رافویں اک االتخػ

     1693    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٟح ب٩ ٛیشا٪، اب٩ طہاب، س٠امی٪ ب٩ ششار، اب٩ ًباضابوزاؤز، شٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، وہ اپ٨ے واٟس سے، ػا :  راوی

 ٩ًَِ ِیَشاَ٪  َٛ ٩ًَِ َػأٟٔح ب٩ِٔ  ثَىٔي أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا َش ا٢َ َحسَّ َٗ َ٪ ب٩َِ أَِخبََر٧َا أَبُو َزاُوَز   اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ ُس٠َامِیَ

ًَبَّإض أَِخ  ًَلَي ًٔبَ َشَشإر أَِخبََرُظ أَ٪َّ اب٩َِ  َِٟحخِّ  زَّ َوَج١َّ فٔي ا ًَ َة اهَّللٔ  ـَ ش َِٟ  یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ إٔ٪َّ ََفٔ ا َٗ  ٥َ ٌَ ٔ بََرُظ أَ٪َّ ا٣َِزأَّة ٩ِ٣ٔ َخِث ازٔظ

َضا َرُس  َٟ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ٨ِطُ أَِ٪ أَحُخَّ  ًَ ٔضي  ِ٘ َض١ِ َش َٓ ًَلَي اٟزَّاح٠َٔٔة  بٔیّرا  َا َشِشَتؤی  َٛ ِ  أَبٔي َطِیّدا  َٛ ٥َ أَِزَر ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  و٢ُ اهَّللٔ َػل

٠َِیطٔ  ًَ َّي اهَّللُ  ِیَضا َولَا٧َِ  ا٣َِزأَّة َحِش٨َاَئ َوأََخَذ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٟ ٔ ُٔٔ  إ ١ُ ی٠ََِت ـِ َٔ ِٟ أََخَذ ا َٓ  ٥ِ ٌَ ٢َ َوِجَضُط ٩ِ٣ٔ  َن َحوَّ َٓ  ١َ ـِ َٔ ِٟ َوَس٥ََّ٠ ا

ِّٙ اِْلَخٔ   اٟظِّ

امیہ، فہ اےنپ فادل ےس، اصحل نب اسیکؿ، انب اہشب، امیلسؿ نب ک ار، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ہلیبق اوبداؤد، وقعیب نب ارب

  یک اکی اخوتؿ ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! دخافدن دقفس اک رفض جح اس ےک دنبفں رپ )ریمے فادل اصبح رپ( اس فتق وہا 

ّ

 

ش

 

ذ



 

 

  ےتک ای ںیم اؿ یک اجبن ےس ارگ جح رکفں وت جح ادا وہ اجےئ اگ ای ںیہن؟ روسؽ ہ فہ وبڑےھ افر الرغ وہ ےکچ ںیہ فہ افٹن رپ ںیہن مج

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای   اہں۔ اس دفراؿ رضحت لضف اس اخوتؿ یک رطػ دےنھکی ےگل۔ فہ اکی وخوصبرت 

 بن ریھپےن ےگل۔اخوتؿ یھت افر روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس اک رہچہ دفرسی اج

 اوبداؤد، وقعیب نب اربامیہ، فہ اےنپ فادل ےس، اصحل نب اسیکؿ، انب اہشب، امیلسؿ نب ک ار، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زری رظن دحثی ںیم رضحت ییحی نب ایب اقحس رپ االتخػ

 اتکب اداب ااضقلة :   ابب

 زری رظن دحثی ںیم رضحت ییحی نب ایب اقحس رپ االتخػ

     1694    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣حاہس ب٩ ٣وسي، ہظی٥، یحٌي ب٩ ابواسحٙ، س٠امی٪ ب٩ ششار، ًبساهَّلل ب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ صُ  ًَبَّإض أَ٪َّ َرُجَّل أَِخبََر٧َا ٣َُحاصُٔس ب٩ُِ ٣ُوَسي  ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ َ٪ ب٩ِٔ َشَشإر  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ  َٙ ٩ًَِ یَِحٌَي ب٩ِٔ أَبٔي إِٔسَح َظِی٥ٕ 

ًَلَي  بٔیْر  َا َیِثبُُ   َٛ َِٟحخُّ َوصَُو َطِیْذ  طُ ا َٛ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ أَبٔي أَِزَر ًَ َّي اهَّللُ  َٓ َسأ٢ََ ا٨َّٟٔييَّ َػل إِٔ٪ َطَسِزتُطُ َخٔظیُ  أَِ٪ َراح٠َٔتٔطٔ 

 َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ِیَتُط أَلَاَ٪ ٣ُِحزٔئّا  ـَ َ٘ َٓ ٠َِیطٔ َزی٩ِْ  ًَ ِو لَاَ٪  َٟ أَیَِ   ا٢َ أَََفَ َٗ ٨ُِط  ًَ أَحُخُّ  َٓ
٩ًَِ أَبٔیَک َی٤ُوَت أَ  ُحخَّ 

ےہ ہک اکی صخش ےن رضحت روسؽ رکمی اجمدہ نب ومیس، میشہ، ییحی نب اوب ااحسؼ ، امیلسؿ نب ک ار، دبعاہلل نب ابعس ےس رفاتی 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ای ہک ریمے فادل رپ جح رفض وہا ےہ افر فہ وبڑاھ افر زمکفر ےہ افر فہ افٹن رپ ںیہن رہھٹ اتکس۔ 

 گوں؟ آپ ےن رفامای دوھکی ارگ ںیم اس وک ابدنھ دفں وت ھجم وک ادنہشی ےہ ہک اک ا ہن وہ ہک فہ رم اجےئ۔ ای ںیم اؿ یک اجبن ےس جح رک

یک  ارگ اس رپ رقہض وہ وت فہ رقہض ادا رک اتیل وت اکیف وہ ا اس ےن رعض ای   اہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اےنپ فادل

 اجبن ےس جح رک گو۔

 اجمدہ نب ومیس، میشہ، ییحی نب اوباقحس، امیلسؿ نب ک ار، دبعاہلل نب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اداب ااضقلة :   ابب

 زری رظن دحثی ںیم رضحت ییحی نب ایب اقحس رپ االتخػ

     1695    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س، یحٌي ب٩ ابواسحٙ، س٠امی٪ ب٩ ششار، ٓـ١ ب٩ ًباض اح٤س ب٩ س٠امی٪، یزیس، ہظا٦، :  راوی

 ٔ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ أَب ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َیزٔیُس  َٗا٢َ َحسَّ  ٪َ َ٪ ب٩ِٔ َشَشارٕ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ  َٙ ي إِٔسَح

َّطُ  بَّأض أ٧َ ٌَ ِٟ ١ٔ ب٩ِٔ ا ـِ َٔ ِٟ ًَُحوْز  ٩ًَِ ا ِّي  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ إٔ٪َّ أُم َ٘ َٓ ََٓحائَطُ َرُج١ْ   ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َٕ ا٨َّٟٔييِّ َػل لَاَ٪ َرزٔی

َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ُت٠ََضا  ِٗ ٥َِٟ َتِشَت٤ِٔشِک َوإِٔ٪ َربَِلُتَضا َخٔظیُ  أَِ٪ أَ بٔیَرْة إِٔ٪ َح٠ِ٤َُتَضا  َٛ ًَ َِٟو لَاَ٪   ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أََرأَیَِ  

َک  ٩ًَِ أ٣ُِّ َُٓحخَّ  ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ أؿَیُط  َٗ   َ٨ِ ُٛ َک َزی٩ِْ أَ  ًَلَي أ٣ُِّ

ادمح نب امیلسؿ، زیدی، اشہؾ، دمحم، ییحی نب اوب ااحسؼ ، امیلسؿ نب ک ار، لضف نب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک فہ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

وساری ےک ےھچیپ ےھٹیب ےھت ہک اس دفراؿ اکی رمد احرض وہا افر اس ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! ریمی فادلہ مرتحہم ابلکل  فآہل فملس یک

 ڑبایھ افر زمکفر ںیہ ارگ ںیم اؿ وک افٹن رپ وسار رکفں وت فہ وساری رپ ںیہن رک ےکس یگ ارگ ںیم اؿ وک ابدنھ دفں وت ےھجم ادنہشی ےہ ہک

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک دوھکی ارگ اہمتری فادلہ رپ رقہض وہ ا وت مت رقض ادا رکےت اس ےن فہ رم اجںیئ۔ روسؽ 

 رعض ای   اہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت رھپ مت اینپ فادلہ یک اجبن ےس جح رکف۔

 قحس، امیلسؿ نب ک ار، لضف نب ابعسادمح نب امیلسؿ، زیدی، اشہؾ، دمحم، ییحی نب اوبا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اداب ااضقلة :   ابب

 زری رظن دحثی ںیم رضحت ییحی نب ایب اقحس رپ االتخػ

     1696    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوزاؤز، وٟیس ب٩ ٧آٍ، طٌبہ، یحٌي ب٩ ابواسحٙ، س٠امی٪ ب٩ ششار، ٓـ١ ب٩ ًباض :  راوی

 َٙ ٩ًَِ یَِحٌَي ب٩ِٔ أَبٔي إِٔسَح َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ٔ َِٟؤٟیُس ب٩ُِ ٧َآ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ َ٪ ب٩َِ َشَشارٕ  أَِخبََر٧َا أَبُو َزاُوَز  ُ  ُس٠َامِیَ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ

ا٢َ یَا ٧َٔييَّ یَُحسِّ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٔلَي ا٨َّٟٔييِّ َػل ا٢َ َجاَئ َرُج١ْ إ َٗ بَّأض  ٌَ ِٟ ١ٔ ب٩ِٔ ا ـِ َٔ ِٟ ٩ًَِ ا بٔیْر  َا ثُُط  َٛ  اهَّللٔ إٔ٪َّ أَبٔي َطِیْذ 

ا٢َ حُخَّ  َٗ ٨ًَُِط  أَحُخُّ  َٓ ٥َِٟ َشِشَت٤ِٔشِک أَ َِٟحخَّ َوإِٔ٪ َح٠ِ٤َُتُط  ٍُ ا ٍِ ٩ِ٣ٔ َشِشَتٔلی ٥َِٟ َشِش٤َ  ٪ُ ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ُس٠َامِیَ ا٢َ أَبُو  َٗ ٩ًَِ أَبٔیَک 

بَّاضٔ  ٌَ ِٟ ١ٔ ب٩ِٔ ا ـِ َٔ ِٟ  ا

اوبداؤد، ف دی نب انعف، ہبعش، ییحی نب اوب ااحسؼ ، امیلسؿ نب ک ار، لضف نب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش دختم وبنی یلص اہلل 

 رعض ای ای روسؽ اہلل! ریمے فادل وبڑےھ ٹوھسن وہ ےئگ ںیہ فہ جح ںیہن رک  ےتک ارگ ںیم اس ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر اس ےن

وک افٹن )ای یسک دفرسی وساری( رپ وسار رک دفں وت فہ وساری رپ رک ںیہن  ےتک )ینعی زمکفری یک فہج ےس رگ اجںیئ ےگ( آپ یلص اہلل 



 

 

  رکف۔ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اےنپ فادل یک رطػ ےس جح

 اوبداؤد، ف دی نب انعف، ہبعش، ییحی نب اوباقحس، امیلسؿ نب ک ار، لضف نب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اداب ااضقلة :   ابب

 زری رظن دحثی ںیم رضحت ییحی نب ایب اقحس رپ االتخػ

     1697    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٤ٌ٣ز، ابوًاػ٥، زَکیا ب٩ اسحٙ، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، ابوطٌثاء، اب٩ ًباض :  راوی

 ٔ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ز ًَ  ٩ًَِ  َٙ یَّا ب٩ِٔ إِٔسَح ٩ًَِ َزََکٔ ًَأػ٥ٕ  ث٨ََا أَبُو  َٗا٢َ َحسَّ  ٕ ٤َز ٌِ ُس ب٩ُِ ٣َ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َثأئ  ٌِ ٩ًَِ أَبٔي اٟظَّ ی٨َإر 

أَحُخُّ  َٓ بٔیْر أَ َٛ ا٢َ إٔ٪َّ أَبٔي َطِیْذ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٔلَي ا٨َّٟٔييِّ َػل ٠َِیطٔ ًَبَّإض أَ٪َّ َرُجَّل َجاَئ إ ًَ ِو لَاَ٪  َٟ ٥ِ أََرأَیَِ   ٌَ ا٢َ َن َٗ ٨ًَِطُ   

ِیَتُط أَلَاَ٪ یُِحزُٔئ  ـَ َ٘ َٓ  ٨ًَِطُ  َزی٩ِْ 

دمحم نب رمعم، اوباعمص، زرکای نب ااحسؼ ، رمعف نب دانیر، اوباثعشء، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم دختم وبنی یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس ںیم احرض وہا افر اس ےن رعض ای ریمے فادل ابلکل وبڑےھ افر زمکفر وہ ےئگ ںیہ ای ںیم اؿ یک اجبن ےس جح رک گوں آپ 

  ہیلع فآہل فملس ےن رفامای   اہں مت دوھکی ارگ اہمترے فادل ےک ذہم رقض وہ ا وت فہ اکیف وہ ا وت فہ اکیف ہن وہ ا۔یلص اہلل

 دمحم نب رمعم، اوباعمص، زرکای نب اقحس، رمعف نب دانیر، اوباثعشء، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 املعء سج ارم رپ اافتؼ رک ں اس ےک اطمقب مکح رکےن ےس قلعتم

 اتکب اداب ااضقلة :   ابب

 املعء سج ارم رپ اافتؼ رک ں اس ےک اطمقب مکح رکےن ےس قلعتم

     1698    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ویہ، ا ا٤ًع، ٤ًارة، اب٩ ٤ًیر، ًبساٟزح٩٤ ب٩ یزیس، ًبساهَّلل ب٩ یزیس٣ح٤س ب٩ اٌَٟلء، ابو٣ٌا :  راوی

 ٕ ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة صَُو اب٩ُِ ٤ًَُیِر ٤ًَِٔع  ٩ًَِ اِْلَ اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ََلٔئ  ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ا٢َ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ یَزٔیَس   ٩ًَِ

ًَِبسٔ  ًَلَي  ثَرُوا  ِٛ َِٟش٨َا ص٨َُأَٟک ث٥َُّ  أَ ٔضي َو ِ٘ َِٟش٨َا َن ٠َِی٨َا َز٣َاْ٪ َو ًَ ِس أَتَي  َٗ َُّط  ًَِبُس اهَّللٔ إ٧ٔ ا٢َ  َ٘ َٓ زَّ َوَج١َّ اهَّللٔ َذاَت یَِو٦ٕ  ًَ إٔ٪َّ اهَّلَل 



 

 

 ِ٠ َٓ َِٟیِو٦ٔ  َس ا ٌِ اْئ َب ـَ َٗ َُٟط ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  َق  ٩ِ٤َ رَعَ َٓ ٨َا ٣َا َتزَِوَ٪  ِِ ٠َِی٨َا أَِ٪ ب٠ََ ًَ َر 
سَّ َِٟیَص فٔي َٗ إِٔ٪ َجاَئ أ٣َِْز  َٓ ٔف ب٤َٔا فٔي َٛٔتأب اهَّللٔ  ِ٘ َی

َِٟیَص فٔي َٛٔتأب  إِٔ٪ َجاَئ أ٣َِْز  َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ََٗضي بٔطٔ ٧َبٔیُّطُ َػل ٔف ب٤َٔا  ِ٘ ٠َِی َٓ َّي اهَّللُ َٛٔتأب اهَّللٔ  ُط َػل َضي بٔطٔ ٧َبٔیُّ َٗ  اهَّللٔ َو َا 

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  َّيًَ َضي بٔطٔ ٧َبٔیُّطُ َػل َٗ َِٟیَص فٔي َٛٔتأب اهَّللٔ َو َا  إِٔ٪ َجاَئ أ٣َِْز  َٓ أُٟحوَ٪  ََٗضي بٔطٔ اٟؼَّ ٔف ب٤َٔا  ِ٘ ٠َِی َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٥َ  ًَ اهَّللُ 

 ُٖ ِّي أََخا ٔن ُٖ َوإ ِّي أََخا ٔن و٢ُ إ ُ٘ ٠َِیِحَتضِٔس َرأَِیُط َو َا َش َٓ أُٟحوَ٪  َضي بٔطٔ اٟؼَّ َٗ ِّْن َوبَیَِن َذَٟٔک أ٣ُُوْر َو َا  ا٦َ بَی ََِٟحَ ِّْن َوا َِٟحََل٢َ بَی إٔ٪َّ ا َٓ

َِٟحٔسیُث َجیِّْس َجیِّْس  ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َصَذا ا ا٢َ أَبُو  َٗ ٔلَي ٣َا  َا یَزٔیبَُک  َِ ٣َا َیزٔیبَُک إ َس َٓ  ٣ُِظتَبَٔضاْت 

نب زیدی، دبعاہلل نب زیدی ےس رفاتی ےہ ہک اکی دؿ گووگں ےن دمحم نب االعلء، اوباعمفہی، االشمع، امعرة، انب ریمع، دبعارلنمح 

رضحت دبعاہلل نب دوعسد ےس تہب ابںیت  ںی۔ اوہنں ےن رفامای اکی دفر اک ا اھت ہک مہ یسک ابت اک مکح ںیہن رکےت ےھت افر ہن یہ مہ 

وک چنہپ ےئگ ہک سج وک مت دھکی رےہ وہ سپ اب مکح رکےن ےک القئ ےھت رھپ دخافدن دقفس ےن امہری دقتری ںیم اھکل اھت ہک مہ اس درہج 

آج ےک دؿ ےس سج صخش وک اہمترے ںیم ےس ہلصیف رکےن یک رضفرت شیپ آاجےئ وت اس وک ہاےیہ ہک فہ دخافدن دقفس یک اتکب 

دے افر فہ  ےک اطمقب مکح دے ارگ فہ ہلصیف اتکب اہلل ںیم ہن ےلم وت اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک مکح ےک اطمقب مکح

ہلصیف اتکب اہلل افر ربمغیپفں ےک ولصیفں ںیم یھب ہن وہ وت کین گووگں ےک ولصیفں ےک اطمقب ےلصیف دے۔ کین رضحات ےس اس ہگج 

رماد رضحات افلخء رادشنی افر رضحت احصہب رکاؾ ںیہ افر ارگ فہ اکؾ اک ا وہ  و ہک دخافدن دقفس یک اتکب ںیم لم ےکس افر ہن یہ اس 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ااکحؾ ںیم ےلم افر ہن یہ کین رضحات ےک ولصیفں ںیم وت مت اینپ لقع ف مہف ےس اکؾ گو افر ہی ہن وہ ےک روسؽ یلص

ہک ںیم ڈر ا وہں افر ںیم اس فہج ےس وخػ وسحمس رک ا وہں ہک الحؽ )یھب( الھک وہا ینعی اظرہ ےہ افر رحاؾ )یھب( الھک وہا ےہ افر 

الحؽ( اتکب اہلل افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دحثی ےس ولعمؾ وہےت ںیہ اہتبل اؿ دفونں ےک  دفونں )ینعی رحاؾ ف

 درایمؿ ضعب اےسی اکؾ ںیہ ہک نج ںیم ہبش ےہ وت مت اس اکؾ وک وھچڑ دف  و اکؾ مت وک کش ف ہبش ںیم التبم رکے رضحت اامؾ اسنیئ ےن رفامای

  حیحص ےہ۔ہک ہی دحثی دیج ےہ ینعی ہی دحثی

 دمحم نب االعلء، اوباعمفہی، االشمع، امعرة، انب ریمع، دبعارلنمح نب زیدی، دبعاہلل نب زیدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اداب ااضقلة :   ابب

 قب مکح رکےن ےس قلعتماملعء سج ارم رپ اافتؼ رک ں اس ےک اطم

     1699    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ ساب٘ہ روای  ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی



 

 

٤ًَِٔع  ٩ًَِ اِْلَ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ یَابٔيُّ  ِٟرٔفِ ث٨ََا ا
ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٔيِّ ب٩ِٔ ٣َِی٤ُوٕ٪  ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ ًُ أَِخبََرنٔي ٣َُح٤َّ   ٩ًَِ  ٕ ٤َاَرَة ب٩ِٔ ٤ًَُیِر

َِٟش٨َا ص٨َُأَٟک َو  ٔضي َو ِ٘ َِٟش٨َا َن ٠ًََِی٨َا حٔیْن َو ا٢َ أَتَي  َٗ وزٕ  ٌُ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ٣َِش  ٩ًَِ  ٕ یِٔث ب٩ِٔ ُهَضیِر َر أَِ٪ رُحَ سَّ َٗ زَّ َوَج١َّ  ًَ إٔ٪َّ اهَّلَل 

ِٟیَ  َس ا ٌِ اْئ َب ـَ َٗ َٟطُ  َق  ٩ِ٤َ رَعَ َٓ ٨َا ٣َا َتَزِوَ٪  ِِ َِٟیَص فٔي َٛٔتأب اهَّللٔ ب٠ََ إِٔ٪ َجاَئ أ٣َِْز  َٓ ٔف ٓٔیطٔ ب٤َٔا فٔي َٛٔتأب اهَّللٔ  ِ٘ ٠َِی َٓ ِو٦ٔ 

َّي اهَّللُ  ٔف بٔطٔ ٧َبٔیُّطُ َػل ِ٘ ٥َِٟ َش َِٟیَص فٔي َٛٔتأب اهَّللٔ َو َٓإِٔ٪ َجاَئ أ٣َِْز  طُ  َضي بٔطٔ ٧َبٔیُّ َٗ ٔف ب٤َٔا  ِ٘ ٠َِی َٓ ٔ ٔف ب ِ٘ ٠َِی َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َضي   َٗ ٤َا 

ِّْن َو  ا٦َ بَی ََِٟحَ ِّْن َوا َِٟحََل٢َ بَی إٔ٪َّ ا َٓ  ُٖ ِّي أََخا ٔن ُٖ َوإ ِّي أََخا ٔن ٥ِ إ ُٛ و٢ُ أََحُس ُ٘ أُٟحوَ٪ َو َا َش َِ بٔطٔ اٟؼَّ َس َٓ بَیَِن َذَٟٔک أ٣ُُوْر ٣ُِظتَبَٔضْة 

ٔلَي ٣َا  َا َیزٔیبَُک   ٣َا َیزٔیبَُک إ

 رتہمج اسہقب رفاتی ےک اطمقب ےہ۔

 رتہمج اسہقب رفاتی ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اداب ااضقلة :   ابب

 املعء سج ارم رپ اافتؼ رک ں اس ےک اطمقب مکح رکےن ےس قلعتم

     1700    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ابوًا٣ز، سٔیا٪، طیباني، طٌيي، َشیح حرضت ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اٟظَّ  ِیَبانٔيِّ  ٩ًَِ اٟظَّ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَا٣ٔز ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ ٔلَي أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َتَب إ َٛ َُّط  یِٕح أ٧َ ٩ًَِ َُشَ ٔييِّ  ٌِ

 َ َٓبُٔش٨َّةٔ َرُسو٢ٔ اهَّلل٤ًََُٔز َشِشأ ٥ِ َی٩ُِٜ فٔي َٛٔتأب اهَّللٔ  َٟ إِٔ٪  َٓ ِٗٔف ب٤َٔا فٔي َٛٔتأب اهَّللٔ  َِٟیطٔ أَِ٪ ا ٔ ََٜتَب إ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُُٟط  ًَ َّي اهَّللُ   َػل

٠َِیطٔ  ًَ َّي اهَّللُ  ٥ِ َی٩ُِٜ فٔي َٛٔتأب اهَّللٔ َو َا فٔي ُس٨َّةٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َٟ إِٔ٪  ٥ِ َی٩ُِٜ فٔي  َٓ َٟ إِٔ٪  َٓ أُٟحوَ٪  َضي بٔطٔ اٟؼَّ َٗ ِٗٔف ب٤َٔا  ا َٓ َوَس٥ََّ٠ 

إِٔ٪ ٔط  َٓ أُٟحوَ٪  ٔف بٔطٔ اٟؼَّ ِ٘ ٥ِ َش َٟ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو ًَ َّي اهَّللُ  ِ َٛٔتأب اهَّللٔ َو َا فٔي ُس٨َّٔة َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل
َتأَخَّ َٓ ٦ِ َوإِٔ٪ ٔطئَِ   سَّ َ٘ َت َٓ ئَِ  

٠َِی٥ُِٜ َو َا أََری ا ًَ ََل٦ُ  ََٟک َواٟشَّ َ إ ٔاَّ َخیِّرا  أَخُّ  ٟتَّ

دمحم نب اشبر، اوباعرم، ایفسؿ، ابیشین، یبعش، رشحی رضحت رمع وک رحتری رفامای فہ اؿ ےس درایتف رفام رےہ ےھت وت اوہنں ےن  واب ںیم 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تنس ےک اطمقب ارگ  رحتری ای ہک مت اتکب اہلل ےک اطمقب ہلصیف رکف ارگ اتکب اہلل ںیم ہن وہ وت روسؽ

 اس ںیم یھب ہن وہ وت کین گووگں ےک مکح ےک وماقف ہن وہ وت اہمترا دؽ ہاےہ وت مت ےھچیپ وٹہ افر ریما ایخؽ ےہ ہک ےھچیپ یک رطػ ٹہ اجان

 اہمترے فاےطس رتہب ےہ۔



 

 

 رضحت رمعدمحم نب اشبر، اوباعرم، ایفسؿ، ابیشین، یبعش، رشحی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آتی رکمی یک ریسفت ےس قلعتم

 اتکب اداب ااضقلة :   ابب

 آتی رکمی یک ریسفت ےس قلعتم

     1701    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ـ١ ب٩ ٣وسي، سٔیا٪ ب٩ سٌیس، ًلاء ب٩ سائب، سٌیس ب٩ جبیر، اب٩ ًباضحشین ب٩  :  راوی  رحیث،ٓ 

ًََلأئ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ٌٔیٕس  َیاَ٪ ب٩ِٔ َس ِٔ ٩ًَِ ُس ١ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي  ـِ َٔ ِٟ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ا َٗ یِٕث  ُِٟحَشیُِن ب٩ُِ رُحَ ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ا ٩ًَِ َس ائٔٔب  ٟشَّ

ا َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ِوَراَة َواِِل٧ِٔحٔی١َ َولَاَ٪ ُجَبیِر ُٟوا اٟتَّ ََل٦ُ بَسَّ ََلة َواٟشَّ ٠َِیطٔ اٟؼَّ ًَ َس ًٔیَسي اب٩ِٔ ٣َزَِی٥َ  ٌِ  ٢َ لَا٧َِ  ٠٣ُُوْ  َب

ُْ َا  َّا َص ِوَراَة ٗٔی١َ ٠٤ُُٟٔوٛٔض٥ِٔ ٣َا ٧َحُٔس َطِت٤ّا أََطسَّ ٩ِ٣ٔ َطِت٥ٕ َشِظت٤ُٔو٧ ُؤَ٪ اٟتَّ ٨٣ُٔوَ٪ َشرِقَ ِْ ٔ ٓٔیض٥ِٔ ٣ُ ٥ِ ٔئ إ َٟ ُؤَ٪ َو٩ِ٣َ  ُض٥ِ َشرِقَ
َّ ٧

 ٔ ٤ًَِاٟ َّا بٔطٔ فٔي أَ ٌٔیبُو٧ ٍَ ٣َا َش ُْ َأئ اِْلَیأت ٣َ ِٟکَأَفُوَ٪ َوَص َٟئَٔک ص٥ُِ ا أُو َٓ ُؤا َیِح٥ُِٜ ب٤َٔا أ٧َِز٢ََ اهَّللُ  ٠َِیرِقَ َٓ َٓاِزًُُض٥ِ  ائَتٔض٥ِٔ  ٨َا فٔي ِٔقَ

 ًَ َس َٓ ٤َا آ٨٣ََّا  َٛ ٨٣ُٔوا  ِْ ُِٟی ُ َو أ ٤َا َنرِقَ
ُٟوا َٛ ِوَراةٔ َواِِل٧ِٔحٔی١ٔ إ ٔاَّ ٣َا بَسَّ ائََة اٟتَّ وا ِٔقَ

ُٛ ِت١َ أَِو َیتِرُ َ٘ ِٟ ٠َِیض٥ِٔ ا ًَ َق  ُض٥ِ َورَعَ ٌَ َح٤َ َٓ اص٥ُِ 

 ٌُ َٓ ٨ََٟا أُِسُلَوا٧َّة ث٥َُّ اِر ْة ٨ِ٣ُٔض٥ِ اب٨ُِوا  َٔ ٔ َِٟ  كَائ ا َ٘ َٓ ٔلَي َذَٟٔک َزًُو٧َا  اُٟوا ٣َا تُزٔیُسوَ٪ إ َ٘ َٓ ٔ ٨ِ٣َٔضا  ٍُ بٔطٔ و٧َا إ َٓ ًُِلو٧َا َطِیّئا ٧َزِ َِٟیَضا ث٥َُّ ا

ْة ٨ِ٣ُٔض٥ِ َزًُو٧َا َنٔشیُح فٔي اِْلَِرٔق َو٧َضٔی٥ُ َوَنرِشَ  َٔ ٔ َِٟ  كَائ ا َٗ ٠ًََِی٥ُِٜ َو ََل ٧َزٔزُ  َٓ اب٨ََا  ا٨َ٣َا َوََشَ ٌَ إِٔ٪ كَ َٓ َِٟوِحُع  ُب ا ٤َا َشرِشَ َٛ ُب 

ُت٠ُو٧َا ِٗ َٓا ٠َِی٨َا فٔي أَِرٔؿ٥ُِٜ  ًَ َسِرت٥ُِ  ََل ٧َزٔزُ  َٗ َٓ و٢َ  ُ٘ ِٟبُ َیافٔي َو٧َِحَترٔفُ اِْلبَاَر َو٧َِحتَرُٔث ا َٔ ِٟ ٨ََٟا زُوّرا فٔي ا ْة ٨ِ٣ُٔض٥ِ اب٨ُِوا  َٔ ٔ َِٟ  كَائ ا َٗ  َو

 ِ أ٧َ َٓ ٠ُوا َذَٟٔک  ٌَ َٔ َٓ ا٢َ  َٗ َٟطُ َح٤ٔی٥ْ ٓٔیض٥ِٔ  َبائ١ٔٔ إ ٔاَّ َو َ٘ ِٟ َِٟیَص أََحْس ٩ِ٣ٔ ا ٠َِی٥ُِٜ َو َا ٤َُ٧زُّ ب٥ُِٜٔ َو ّة  ز٢ََ ًَ ًَزَّ َوَج١َّ َوَرصَِبا٧ٔیَّ اهَّللُ 

وَ٪  ًَایَتَٔضا َواِْلَخُ َّٙ رٔ ِوصَا َح ًَ ٤َا َر َٓ اَئ رِٔؿَوأ٪ اهَّللٔ  َِ  ابِتٔ
٠ًََِیض٥ِٔ إ ٔاَّ تَب٨َِاَصا  َٛ ََُٓلْ٪ ابَِتَسًُوصَا ٣َا  بََّس  ٌَ ٤َا َت َٛ بَُّس  ٌَ اُٟوا ٧ََت َٗ  

دُٔذ زُ  ََُٓلْ٪ َو٧َتَّ ٤َا َساَح  َٛ َث َوَنٔشیُح  ٌَ ا َب َّ٤٠َ َٓ َتَسِوا بٔطٔ  ِٗ َّٟٔذی٩َ ا َُٟض٥ِ بٔإٔی٤َأ٪ ا ٛٔض٥ِٔ  َا ٥َ٠ًِٔ  ًَلَي َٔشِ ََُٓلْ٪ َوص٥ُِ  َدَذ 
٤َا اتَّ َٛ وّرا 

تٔطٔ  ٌَ ٠ٔی١ْ ا٧َِحمَّ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ َػِو٣َ َٗ َٙ ٨ِ٣ُٔض٥ِ إ ٔاَّ  ٥َِٟ َیِب ٥َ َو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َسائْٔح ٩ِ٣ٔ ٔسَیاَحتٔطٔ َوَجاَئ اهَّللُ ا٨َّٟٔييَّ َػل

َّٟٔذی٩َ آ٣َ  الَي یَا أَیَُّضا ا ٌَ ا٢َ اهَّللُ َتَباَرَ  َوَت َ٘ َٓ ُٗوُظ  َٓآ٨٣َُوا بٔطٔ َوَػسَّ ٔ ٩ِ٣ٔ َزیِزٔظٔ  یِز وا اهَّللَ َوآ٨٣ُٔوا بَٔزُسؤٟطٔ َوَػاحُٔب اٟسَّ ُ٘ ٨ُوا اتَّ

٠َیِٔن ٩ِ٣ٔ َرِح٤َتٔطٔ أَِجَزی٩ِٔ بٔإٔی٤َا٧ٔض٥ِٔ  ِٔ ٔ ت٥ُِٜٔ ٛ ِْ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  یُ َّي اهَّللُ  ٕس َػل ٔ َواِِل٧ِٔحٔی١ٔ َوبٔإٔی٤َا٧ٔض٥ِٔ ب٤َُٔح٤َّ ِوَراة ٌٔیَسي َوبٔاٟتَّ بٔ



 

 

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّي اهَّللُ  ُض٥ِ ا٨َّٟٔييَّ َػل ًَ آَ٪ َواتَِّبا ِٟرُقِ ١ِ َل٥ُِٜ ٧ُوّرا َت٤ُِظوَ٪ بٔطٔ ا ٌَ ا٢َ َیِح َٗ ٌِ َوَتِؼٔسش٘ٔض٥ِٔ   َش
ا٢َ َٟٔئَلَّ َٗ ٥َ٠َ أَص١ُِ ٥ََّ٠ 

١ٔ اهَّللٔ اِْلیَةَ  ـِ َٓ ًَلَي َطِیٕئ ٩ِ٣ٔ  ٔسُروَ٪  ِ٘ َٜٔتأب َیَتَظبَُّضوَ٪ ب٥ُِٜٔ أَِ٪  َا َش  اِل

نیسح نب رحثی، لضف نب ومیس، ایفسؿ نب دیعس، اطعء نب اسبئ، دیعس نب ریبج، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ٰیسیع ےک 

فر الیجن وک دبتلی رک دای )ینعی اؿ دفونں ےک الخػ رکےن ےگل( افر دنچ گوگ اامیدنار دعب دنچ ابداشہ زگرے ہک وہنجں ےن وترات ا

یھب ےھت  و ہک وترات افر الیجن ڑپاھ رکےت ےھت۔ گووگں ےن اؿ ابداشوہں ےس اہک مہ وک  و گوگ اس ےس زایدہ اگیل دےتی ںیہ ای 

 رکے دخافدن دقفس ےک مکح ےک وماقف وت فہ اکرف ےہ۔ اس وہیگ ہی گوگ اس آتی رکہمی یک التفت رکےت ںیہ ینعی  و وکیئ مکح ہن

رطح یک آایت افر نج ےس امہرے اکؾ اک بیع اتلکن ےہ ڑپےتھ ںیہ وت مت گوگ اؿ وک مکح دف سج رطہقی ےس مہ گوگ ڑپےتھ ںیہ 

امیؿ الےئ )انچہچن( )بلطم ہی ےہ ہک اس رطح یک آایت رکہمی وک دبتلی رک د ں ای اکنؽ د ں( افر اامیؿ الںیئ سج رطہقی ےس ا

ابداشہ ےن اؿ گووگں وک عمج ای افر اؿ ےس اہک ہک ای وت لتق وہ افر ای وترات افر الیجن اک ڑپانھ وھچڑ دے اہتبل مہ ےن سج رطہقی ےس 

 دبتلی ای ےہ وت مت ڑپوھ۔ اؿ گووگں ےن اہک اس ےس ای بلطم ےہ مہ وک وھچڑ دف ھچک گووگں ےن اؿ ںیم ےس اہک مہ گووگں ےک ےیل

اکی انیمر ریمعت رکا دف رھپ اس رپ مہ وک ڑچاھ دف افر مہ وک ھچک اھکےن وک دے دف۔ اہمترے اپس مہ یھبک ہن آںیئ ےگ۔ ضعب گووگں ےن اہک 

مت گوگ ںیمہ وھچڑ دف مہ ریس ف ایستح رک ں ےگ افر مہ لگنج ںیم ےلچ اجںیئ ےگ افر یلگنج اجونرفں یک رطح اھکںیئ ےگ ارگ مت مہ وک 

دوھکی وت مت مہ وک امر ڈاکات۔ ضعب ےن اہک مہ وک لگنج ںیم رھگ انب دف مہ گوگ )لگنج ںیم( ونکںیئ وھکد ں ےگ افر زبسایں اگلںیئ ےگ  یتسب ںیم

ہن مہ مت گووگں ےک اپس آںیئ ےگ افر وکیئ ہلیبق اک ا ںیہن اھت ہک سج اک رہتش دار دفتس اؿ گووگں ںیم ہن وہ آرخ اکر اؿ گووگں ےن 

ای۔ اؿ یہ گووگں ےس قلعتم دخافدن دقفس ےن آتی رکہمی انزؽ رفامیئ۔ ینعی اؿ گووگں ےن وخد اس رطح یک  ایس رطہقی ےس

درفیشی اکنؽ یل یھت۔ مہ ےن اؿ وک مکح ںیہن ای اھت رھپ اس وک یھب اسیج دؽ ہاےہ فک ا ہن رک ےکس۔ زابؿ ےس ضعب گوگ ےنہک ےگل ہک مہ 

 ابعدت الفں آدیم رک ا ےہ افر مہ گوگ لگنج یک ریس ف قرفحی یھب رک ں ےگ ےسیج گوگ یھب ایس رطح یک ابعدت رک ں ےگ ہک یسیج

الفں ےن ریس ف قرفحی یک یھت افر مہ گوگ ایس رطح اک اکمؿ ریمعت رک ں ےگ اسیج اکمؿ الفں ےن انبای نکیل فہ گوگ رشک ںیم التبم ےھت 

 دخافدن دقفس ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک  اجیھ افر نج گووگں یک اابتع رکےت ےھت اؿ ےک اامیؿ ےس ےب ربخ ےھت بج

وت اؿ ںیم ےس ھچک گوگ ابیق ےھت وکیئ اےنپ ابعدت رکےن یک ہگج اچنہپ وت وکیئ صخش لگنج ےس آای افر وکیئ رگاج ےس آای افر آپ یلص اہلل 

آتی رکہمی انزؽ رفامیئ۔ ینعی اے اامیؿ فاگو! دخافدن  ہیلع فآہل فملس رپ اامیؿ الےئ آوکپ اچس رقار دای۔ اس رپ دخافدن دقفس ےن ہی

 دقفس ےس ڈرف افر اامیؿ الؤ اس ےک ربمغیپ رپ فہ مت وک دفانگ ہصح اینپ رتمح اک اطع رفامےئ اگ اکی وت رضحت ٰیسیع افر وترات افر الیجن

افر اؿ وک اچس امےنن اک وثاب فہ اہمترے فاےطس رپ اامیؿ الےن اک وثاب دفرسے رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ اامیؿ الےن اک 

اکی رفینش اطع رفامےئ اگ ینعی رقآؿ افر ربمغیپ یک ریپفی۔ رھپ اہک ہی اس ےیل ہک الہ اتکب ینعی وہید ف اصنری  و اہمتری عاشتہب رکےت 



 

 

اجؿ ںیل ہک اہلل اک لضف احلص ہن رک  ںیہ نکیل اہمتری رطح اامیؿ ںیہن الےئ رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر رقآؿ رپ فہ ہی

  ںیک ےگ۔

 نیسح نب رحثی، لضف نب ومیس، ایفسؿ نب دیعس، اطعء نب اسبئ، دیعس نب ریبج، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیض اک اظرہ رشح رپ مکح

 اداب ااضقلة اتکب :   ابب

 اقیض اک اظرہ رشح رپ مکح

     1702    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلي، یحٌي، ہظا٦ ب٩ رعوة، وہ اپ٨ے واٟس سے، زی٨ب ب٨  ابوس٤٠ہ، ا٦ س٤٠ہ :  راوی

ث٨ََ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا یَِحٌَي  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ٩ًَِ أ٦ُِّ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ َزی٨ََِب ب٨ِٔٔ  أَبٔي َس٤َ٠ََة  ثَىٔي أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ َوَة  ا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ رُعِ

٤ََّا أ٧ََا َبرَشْ  ٔلَيَّ َوإ٧ٔ ٥ُِ َتِدَتٔؼ٤ُوَ٪ إ َّٜ ا٢َ إ٧ٔ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ي اهَّللُ 
َّ َِٟح٩ُ بٔحُ َس٤َ٠ََة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٥ُِٜ أَ ـَ ٌِ ١َّ َب ٌَ َٟ تٔطٔ ٩ِ٣ٔ  َو حَّ

ّة ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  ٌَ ُط بٔطٔ ِٗٔل ٌُ َل ِٗ ٤ََّا أَ إ٧ٔ َٓ ََل َیأُِخِذُظ  َٓ ِّٙ أَخٔیطٔ َطِیّئا  ُط ٩ِ٣ٔ َح َٟ ِیُ   ـَ َٗ  ٩ِ٤َ َٓ ٕف  ٌِ  َب

رمعف نب یلع، ییحی، اشہؾ نب رعفة، فہ اےنپ فادل ےس، زبنی تنب اوبہملس، اؾ ہملس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

ملس ےن اراشد رفامای ریمے اسےنم مت گوگ دقمہم الےت وہ ںیم ااسنؿ وہں اشدی اہمترے ںیم یسک یک زابؿ افر دلیل زیت وہ ارگ ںیم ف

  ( اک دگواای ےہ۔

ہ

 

ذ ب

 اس ےک اھبیئ اک قح اس وک دگوا دفں وت فہ ہن ےلم افر ہی   ےل ہک ںیم ےن اکی  اڑا اس وک آگ )

 ؾ نب رعفة، فہ اےنپ فادل ےس، زبنی تنب اوبہملس، اؾ ہملسرمعف نب یلع، ییحی، اشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احمک اینپ لقع ےس ہلصیف رک اتکس ےہ

 اتکب اداب ااضقلة :   ابب

 احمک اینپ لقع ےس ہلصیف رک اتکس ےہ

     1703    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزا٪ ب٩ بکار ب٩ راطس، ًلي ب٩ ًیاغ، طٌیب، ابوز٧از، ًبساٟزح٩٤ ا ارعد، ابوہزیزہ :  راوی



 

 

ا٢َ َحسَّ  َٗ ِیْب  ٌَ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ًَیَّإغ  ًَلٔيُّ ب٩ُِ  ث٨ََا 
ا٢َ َحسَّ َٗ َّارٔ ب٩ِٔ َرأطٕس  ثَطُ أَِخبََر٧َا ٤ًَِٔزاُ٪ ب٩ُِ بَک ا َحسَّ ثَىٔي أَبُو اٟز٧َِّازٔ ٤٣َّٔ

َّي اهَّللُ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ُث بٔطٔ  ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة یَُحسِّ َُّط َس٤ٔ ا َذََکَ أ٧َ ُد ٤٣َّٔ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اِْلرَِعَ ا٢َ بَِی٤َ٨َا ًَ َٗ ا٢َ َو َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

ُض٤َا اب٨َِاص٤َُا َجاَئ اٟذِّ  ٌَ ی ا٣َِزأََتأ٪ ٣َ َِٟ  اِْلُِخَ ا َٗ ٤ََّا َذَصَب بٔاب٨ِٔٔک َو َِٟ  صَٔذظٔ َٟٔؼاحٔبَتَٔضا إ٧ٔ ا َ٘ َٓ ََٓذَصَب بٔاب٩ِٔ إِٔحَساص٤َُا  ئُِب 

ٔلَي ُس٠َامِیَ  َجَتا إ َََٓخَ َضي بٔطٔ ٠ُِٟٜٔبَِری  َ٘ َٓ ََل٦  ٠َِیطٔ اٟشَّ ًَ ٔلَي َزاُوَز  ٤ََتا إ َٛ َتَحا َٓ ٤ََّا َذَصَب بٔاب٨ِٔٔک  ا٢َ  َ٪ ب٩ِٔ َزاُوزَ إ٧ٔ َ٘ َٓ أَِخبََرَتاُظ  َٓ

َضي بٔطٔ  َ٘ َٓ ١ِ َیزَِح٤َُک اهَّللُ صَُو اب٨َُِضا  ٌَ ِٔ َزی  َا َت ِِ َِٟ  اٟؼُّ ا َ٘ َٓ طُ بَِی٨َُض٤َا  ُّ٘ یٔن أَُط
ِّٜ ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة َواهَّللٔ ٣َا  ائُِتونٔي بٔاٟشِّ َٗ َزی  ِِ ٠ٟٔؼُّ

 َّ٨ ُٛ مُّ إ ٔاَّ یَِو٣َئٕٔذ ٣َا  َٗ ِّٜیٔن  ُ  بٔاٟشِّ ٌِ ٤ُِِٟسیَةَ َس٤ٔ و٢ُ إ ٔاَّ ا ُ٘  ا َن

رمعاؿ نب اکبر نب رادش، یلع نب ایعش، بیعش، اوبزاند، دبعارلنمح االرعج، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

اکی ےک ےچب وک فآہل فملس ےن اراشد رفامای دف وخانیت اکی ہگج ںیھت افر اؿ دفونں اک اکی اکی ہچب اھت اس دفراؿ اکی یڑیھای آایگ افر 

 فہ ااھٹ رک ےل ایگ سج ےک ےچب وک فہ ےل یگ فہ دفرسی اخوتؿ ےس ےنہک یگل ہک ریتا ہچب ےل ایگ افر فہ ےنہک یگل ہک ریتا ہچب )یڑیھای( ےل

ایگ۔ رھپ دفونں رضحت داؤد یک دختم ںیم احرض وہںیئ افر اؿ ےس رعض ای ہلصیف رکاےن ےک ےیل۔ اوہنں ےن اؿ ںیم ےس ڑبی 

 ہچب دگواےن اک مکح ای اس ےک دعب فہ دفونں رضحت امیلسؿ یک دختم ںیم احرض وہںیئ افر اؿ ےس رعض ای اوہنں ےن رفامای اخوتؿ وک

مت اکی ہاوق رھچی الؤ۔ ںیم ےچب وک دف وصحں ںیم ابٹن دفں اگ )ینعی اس ہچب ےک دف  اڑے رک دفں اگ( ہی ابت نس رک وھچیٹ وعرت 

دقفس مت رپ رمح رفامےئ فہ ڑبی یہ وعرت اک ہچب ےہ۔ رضحت امیلسؿ ےن ہی ابت نس رک فہ ہچب اس وھچیٹ  ےن اہک مت اک ا ہن رکف دخافدن

وعرت وک دگوا دای رضحت اوبرہریہ ےن رفامای رھچی اک انؾ نیکس مہ ےن یھبک ںیہن ہک  اھت مہ گوگ وت اس وک دمہی ےک انؾ ےس اکپرا رکےت 

 ےھت۔

 نب ایعش، بیعش، اوبزاند، دبعارلنمح االرعج، اوبرہریہ رمعاؿ نب اکبر نب رادش، یلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقیض ف احمک ےک ےیل اس یک اجنگشئ ہک  و اکؾ ہن رکان وہ اس وک اظرہ رکے ہک ںیم ہی اکؾ رکفں اگ  اہک قح اظرہ وہ اجےئ

 اتکب اداب ااضقلة :   ابب

 اقیض ف احمک ےک ےیل اس یک اجنگشئ ہک  و اکؾ ہن رکان وہ اس وک اظرہ رکے ہک ںیم ہی اکؾ رکفں اگ  اہک قح اظرہ وہ اجےئ

     1704    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ا ارعد، ابوہزیزہ ربیٍ ب٩ س٠امی٪، طٌیب ب٩ ٟیث، ٟیث، اب٩ ًحَل٪، ابوز٧از، :  راوی



 

 

ًَِحََل  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ِیُب ب٩ُِ ا٠َِّٟیٔث  ٌَ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ٍُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٔد أَِخبََر٧َا اٟزَّبٔی ٩ًَِ اِْلرَِعَ ٩ًَِ أَبٔي اٟز٧َِّازٔ   ٪َ

٠ًََِیطٔ َوَس  َّي اهَّللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ًَلَي ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ئُِب  َسا اٟذِّ ٌَ َٓ َُٟض٤َا  أ٪  ُض٤َا َػبٔیَّ ٌَ َجِ  ا٣َِزأََتأ٪ ٣َ ا٢َ َخَ َٗ َُّط  ٥َ أ٧َ
َّ٠

َضي َ٘ َٓ ََل٦  ٠ًََِیطٔ اٟشَّ ٔلَي َزاُوَز  َِٟبائي إ ٔييِّ ا َٓأَِػَبَحَتا َتِدَتٔؼ٤َأ٪ فٔي اٟؼَّ ََٟسَصا  أََخَذ َو َٓ ٤َزَّ  إِٔحَساص٤َُا  َٓ ًَلَي بٔطٔ ٠ُِٟٜٔبَِری ٨ِ٣ُٔض٤َا  َتا 

 َ٘ َٓ ََل٦َ بَِی٨َُض٤َا  ُِ ِٟ ُّٙ ا ِّٜیٔن أَُط ا٢َ ائُِتونٔي بٔاٟشِّ َ٘ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ َتا  ؼَّ َ٘ َٓ ٤َا  ُٛ َٕ أ٣َِزُ ِی َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٪َ ٥ِ ُس٠َامِیَ ٌَ ا٢َ َن َٗ طُ  ُّ٘ َزی أََتُظ ِِ َِٟ  اٟؼُّ ا

َٟضَ  َضي بٔطٔ  َ٘ َٓ ا٢َ صَُو اب٨ُِٔک  َٗ ََٟضا  ي ٨ِ٣ٔطُ  ١ِ َحوِّ ٌَ ِٔ َِٟ   َا َت ا َ٘  آَ

رعیب نب امیلسؿ، بیعش نب ثیل، ثیل، انب الجعؿ، اوبزاند، االرعج، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ےن اراشد رفامای دف وخانیت ںیلکن افر اؿ ےک اسھت اؿ ےک ےچب یھب ےھت اؿ ںیم ےس اکی ےچب رپ یڑیھےی ےن ہلمح رک دای افر اس وک 

فونں اس ڑلےک ےک فاےطس  و ہک ابیق اھت ڑلیت وہںیئ رضحت داؤد یک دختم ںیم احرض وہںیئ۔ اوہنں ےن فہ ہچب ڑبی ےل ایگ رھپ فہ د

وعرت گو دگوا دای۔ رھپ فہ دفونں رضحت امیلسؿ ےک اپس ےس زگر ں اوہنں ےن اؿ اک احؽ درایتف ای۔ رضحت امیلسؿ ےن اراشد 

دف ےصح رک دفں اگ۔ ہی ابت نس رک وھچیٹ وعرت ےن )وفرا( اہک ای فایعق ہی ابت چس ےہ رفامای ریمے اپس مت رھچی ےل رک آ ںیم ےچب ےک 

ہک آپ اس ہچب وک رھچی ےس اکٹ د ں ےگ؟ رضحت امیلسؿ ےن رفامای   اہں۔ اس رپ اس وعرت ےن رعض ای وھچڑ د ں افر ریما 

 ہ ڑلاک اس وک دگوا دای۔یھب ہصح ایس وک دے د ں۔ رضحت امیلسؿ ےن رفامای اج اٹیب اہمترا ےہ رھپ ف

 رعیب نب امیلسؿ، بیعش نب ثیل، ثیل، انب الجعؿ، اوبزاند، االرعج، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  وتڑ اتکس ےہ ارگ اس ںیم یطلغ اک ملع وہاکی احمک اےنپ ربارب فاےل اک ای اےنپ ےس زایدہ درہج فاےل صخش اک ہلصیف

 اتکب اداب ااضقلة :   ابب

 اکی احمک اےنپ ربارب فاےل اک ای اےنپ ےس زایدہ درہج فاےل صخش اک ہلصیف وتڑ اتکس ےہ ارگ اس ںیم یطلغ اک ملع وہ

     1705    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  :  راوی

ًَ أَِخبََر٧َا  ِیُب ب٩ُِ أَبٔي َح٤ِزََة  ٌَ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ َٜیِر ٜٔیُن ب٩ُِ بُ ث٨ََا ٣ِٔش ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٤ُِِٟٔیَرةُ ب٩ُِ  ٩ًَِ ا  ٔ ٩ِ أَبٔي اٟز٧َِّاز

َجِ  ا٣َِزأَ  ا٢َ َخَ َٗ  ٥َ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٔد  ئُِب أََحَسص٤َُا اِْلرَِعَ أََخَذ اٟذِّ َٓ ََٟساص٤َُا  ُض٤َا َو ٌَ َتأ٪ ٣َ

 َٓ َضي بٔطٔ ٠ُِٟٜٔبَِری ٨ِ٣ُٔض٤َا  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٔلَي َزاُوَز ا٨َّٟٔييِّ َػل َٟٔس إ َِٟو ََل٦ َٓاِخَتَؼ٤ََتا فٔي ا ٠َِیطٔ اٟشَّ ًَ  ٪َ ًَلَي ُس٠َامِیَ ٤َزََّتا 



 

 

َضي بَیِ  َٗ  َٕ ِی َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ  َِٟ ا َٗ  ْٕ ٔ نِٔؼ ْٕ َؤَٟضٔذظ ٔ نِٔؼ یِٔن َٟٔضٔذظ َٔ ُط ب٨ِٔٔؼ ٌُ َل ِٗ ُ٪ أَ ا٢َ ُس٠َامِیَ َٗ َضي بٔطٔ ٠ُِٟٜٔبَِری  َٗ   َِٟ ا َٗ ٤َُٜ٨َا 

طُ  ٌَ َل ِ٘ َضي بٔطٔ ٠ًَّٟٔٔي أَبَِ  أَِ٪ َش َ٘ َٓ َُٟسَصا  طُ صَُو َو ٌِ َل ِ٘ َزی  َا َت ِِ َِٟ  اٟؼُّ ا َ٘ َٓ وُظ  ٌُ َل ِٗ ٥ِ ا ٌَ  اِلُٜبَِری َن

 ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دف وخانیت ںیلکن اؿ ےک اسھت اؿ ےک ڑلےک یھب ےھت یڑیھای آایگ رفاتی ےہ

افر فہ اکی )ڑلےک( وک ےل ایگ۔ فہ دفونں وخانیت ڑگھجا رکیت وہںیئ رضحت داؤد یک دختم ںیم احرض وہںیئ۔ اوہنں ےن ڑبی اخوتؿ 

ہ اخوتؿ وک( ڑلاک دگوا دای۔ رھپ فہ دفونں وخانیت رضحت امیلسؿ یک دختم ںیم احرض وہںیئ۔ اوہنں )ینعی اؿ دفونں ںیم ےس رمع ردیس

ےن درایتف رفامای رضحت داؤد ےن )اس دقمہم اک( ای ہلصیف اصدر رفامای ےہ؟ اؿ وخانیت ےن اہک رضحت داؤد ےن ڑبی اخوتؿ وک فہ ڑلاک 

 اکٹ رک دف ہصح رک ا وہں اکی ہصح اس وک افر اکی ہصح اس وک۔ ڑبی وعرت ےن دگواای ےہ۔ رضحت امیلسؿ ےن رفامای ںیم وت اس وک

اہک اس ڑلےک وک اکٹ دف افر وھچیٹ وعرت ےن اہک اس وک ہن اکوٹ فہ وت اس اک ڑلاک ےہ رھپ رضحت امیلسؿ ےن فہ ڑلاک اس وعرت وک دال دای۔ 

 سج ےن ہک اس ڑلےک وک اکےنٹ ےس عنم ای اھت۔

  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بج وکیئ احمک انقح ہلصیف رک دے وت اس وک رد رکان حیحص ےہ

 اتکب اداب ااضقلة :   ابب

 بج وکیئ احمک انقح ہلصیف رک دے وت اس وک رد رکان حیحص ےہ
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زَکیا ب٩ یحٌي، ًبسا اًلي ب٩ ح٤از، برش ب٩ رسی، ًبساهَّلل ب٩ ٣بار ، ٤ٌ٣ز، اح٤س ب٩ ًلي ب٩ سٌیس، یحٌي ب٩  :  راوی

 ٣ٌین، ہظا٦ ب٩ یوسٕ و ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سا٥ٟ، حرضت ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز

ِبُس  ًَ ث٨ََا  َٗا٢َ َحسَّ یَّا ب٩ُِ َیِحٌَي  ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ  أَِخبََر٧َا َزََکٔ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٔیِّ  ث٨ََا برِٔشُ ب٩ُِ اُٟسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ از ًِلَي ب٩ُِ َح٤َّ اِْلَ

ا٢َ َحسَّ  َٗ ٌٔیٕن  ث٨ََا یَِحٌَي ب٩ُِ ٣َ ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ًَلٔيِّ ب٩ِٔ َس ٕ ح َوأ٧ََِبأ٧ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ٤َُِٟباَرٔ   َٕ ا ِبُس  ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ یُوُس ًَ َو

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّي اهَّللُ  َث ا٨َّٟٔييُّ َػل ٌَ ا٢َ َب َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا
ٔلَي بَىٔي اٟزَّزَّ َِٟؤٟیٔس إ ٥َ َخأَٟس ب٩َِ ا

وُٟوا أَِس٤٠َِ  ُ٘ ٥ِ٠َ یُِحٔش٨ُوا أَِ٪ َش َٓ ٔلَي اِِلِٔسََل٦ٔ  ًَاص٥ُِ إ َس َٓ ٍَ َجٔذی٤ََة  َٓ َس َٓ ا٢َ  َٗ ا  ِتَّل َوأرَِسّ َٗ ١َ َخأْٟس  ٌَ وُٟوَ٪ َػَبأ٧َِا َوَج ُ٘ ٠ُوا َش ٌَ َح َٓ ٨َا 

ُت١َ ل١ُُّ َرُج١ٕ ٨٣َّٔا ِ٘ َِٟؤٟیٔس أَِ٪ َش ي إَٔذا أَِػَبَح یَِو٨َ٣ُا أ٣َََز َخأُٟس ب٩ُِ ا
َّ ٔلَي ل١ُِّ َرُج١ٕ أَٔسیَرُظ َحً ٠ُِ  َواهَّللٔ إ ُ٘ َٓ ا٢َ اب٩ُِ ٤ًََُز  َٗ  أَٔسیرَُظ 



 

 

 َّ ًَلَي ا٨َّٟٔييِّ َػل ٔس٨َ٣ِا  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ برِٔشْ ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔي أَٔسیرَُظ  َٗ ُت١ُ أََحْس َو ِ٘ ُت١ُ أَٔسیرٔی َو َا َش ِٗ َٟطُ  َا أَ َُٓذَٔکَ   ٥َ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ي اهَّللُ 

ٍَ یََسیِ  َٓ ٥َ َوَر ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َٓ ٍُ َخأٟٕس  یَّا فٔي َحٔسیثٔطٔ ُػ٨ِ ا٢َ َزََکٔ َٗ ٍَ َخأْٟس  ا َػ٨َ َِٟیَک ٤٣َّٔ ٔ ُ إ ِّي أَبَِزأ ٔن طٔ ا٠َُّٟض٥َّ إ

ٍَ َخأْٟس ٣َزََّتیِٔن  ا َػ٨َ َِٟیَک ٤٣َّٔ ٔ ِّي أَبَِزأُ إ ٔن ُض٥َّ إ ا٢َ ا٠َّٟ َ٘ َٓ  َُٓذَٔکَ َوفٔي َحٔسیٔث برِٔشٕ 

ابمرک، رمعم، ادمح نب یلع نب دیعس، ییحی نب نیعم، اشہؾ نب ویفس ف  زرکای نب ییحی، دبعاالیلع نب  ،ند، رشب نب رسی، دبعاہلل نب

دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اسمل، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت اخدل نب 

نکیل فہ ایھچ رطح ےس ہی ہن ہہک ےکس ہک مہ املسمؿ  ف دی وک )ہلیبق( ینب ذجہمی یک دختم ںیم  اجیھ اوہنں ےن اؿ وک االسؾ یک اجبن البای

وہ ےئگ افر ےنہک ےگل مہ ےن اانپ دنی وھچڑ دای۔ رضحت اخدل ےن اؿ وک لتق رکان افر دیق رکان رشفع رک دای رھپ اکی صخش وک اس اک دیقی 

ای۔ رضحت دبعاہلل نب رمع ےن رفامای دے دای ایگ۔ سج فتق حبص وہیئگ وت اخدل ےن رہ اکی صخش وک اےنپ دیقی ےک لتق رکےن اک مکح د

دخا یک مسق ںیم اےنپ دیقی وک لتق ںیہن رکفں اگ افر ہن وکیئ ریمے گووگں ںیم ےس دیقی وک لتق رکے اگ۔ وت رضحت اخدل ےک مکح وک 

وہےئ افر آپ  و ہک اکی انقح مکح اھت اس وک رد رک دای سج فتق مہ گوگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ای  و رضحت اخدل ےن ای اھت وت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ دفونں اہھت ااھٹےئ افر

 رفامای ای اہلل! ںیم دحیلعہ وہں اس اکؾ ےس  و رضحت اخدل ےن ای دفرسی رفاتی ںیم ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دفرسی

 رمہبت یہی رفامای۔

زرکای نب ییحی، دبعاالیلع نب  ،ند، رشب نب رسی، دبعاہلل نب ابمرک، رمعم، ادمح نب یلع نب دیعس، ییحی نب نیعم، اشہؾ نب  :  رافی

 ویفس ف دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اسمل، رضحت دبعاہلل نب رمع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وکؿ یس ابوتں ےس )اقیض ف( احمک وک انچب ہاےیہ

 اتکب اداب ااضقلة :   ابب

 وکؿ یس ابوتں ےس )اقیض ف( احمک وک انچب ہاےیہ
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 ٩ ب٩ ابوبَکةٗتیبہ، ابوًوا٧ة، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًیر، ًبساٟزح٤ :  راوی

 ٔ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَب  ٩ًَِ  ٕ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ٤ًَُیِر ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٔلَي أَِخبََر٧َا  َٟطُ إ تَِبُ   َٛ َتَب أَبٔي َو َٛ ا٢َ  َٗ َة  ي بََِکَ



 

 

َٗاضٔي ٔسحِٔشَتاَ٪ أَِ٪  َة َوصَُو  َّي اهَّللُ  ًُبَِیٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ أَبٔي بََِکَ ُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ِّي َس٤ٔ إٔن َٓ َباُ٪  ـِ َُ  َا َتِح٥َُٜ بَیَِن اث٨َِیِٔن َوأ٧ََِ  

َباُ٪  ـِ َُ و٢ُ  َا یَِح٥ُِٜ أََحْس بَیَِن اث٨َِیِٔن َوصَُو  ُ٘  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َش

، دبعاکلمل نب ریمع، دبعارلنمح نب اوبرکبة ےس رفاتی ےہ ہک ریمے

 

ة

 

ئشااؿ  ہبیتق، اوبوعاب
ست
فادل ےن دیبع اہلل نب ایب رکبہ وک  و ہک 

ےک اقیض ےھت ، وک اھکل سج فتق مت ہصغ یک احتل ںیم وہ وت )اس فتق( دف آدویمں ےک درایمؿ ہلصیف ہن رکف۔ اس ےئل ہک ںیم ےن 

دف ااخشص ےک درایمؿ بج فہ  یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک ہن مکح رکے وکیئ آدیم

 ہصغ ںیم وہ۔

، دبعاکلمل نب ریمع، دبعارلنمح نب اوبرکبة :  رافی

 

ة

 

 ہبیتق، اوبوعاب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  و احمک اامیدنار وہ وت فہ احبتل ہصغ ہلصیف رک اتکس ےہ

 اداب ااضقلة اتکب :   ابب

  و احمک اامیدنار وہ وت فہ احبتل ہصغ ہلصیف رک اتکس ےہ
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یو٧ص ب٩ ًبسا اًلي وحارث ب٩ ٣شٜین، اب٩ وہب، یو٧ص ب٩ یزیس وٟیث ب٩ سٌس، اب٩ طہاب، رعوة ب٩ زبیر،  :  راوی

 وا٦ًبساهَّلل ب٩ زبیر، زبیر ب٩ ً

ا٢َ أَِخبََرنٔي یُو٧ُُص ب٩ُِ َیزٔی َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ َوصِٕب  ٜٔیٕن  َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ًِلَي َوا ًَِبسٔ اِْلَ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا یُو٧ُُص ب٩ُِ  ٕس  ٌِ َس َوا٠َِّٟیُث ب٩ُِ َس

ٔ حَ  ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ اٟزُّبَیِر ثَطُ أَ٪َّ  ٔ َحسَّ َوَة ب٩َِ اٟزُّبَیِر َُّط َخاَػ٥َ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ رُعِ وَّا٦ٔ أ٧َ ٌَ ِٟ ٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ اٟزُّبَیِر ثَطُ  سَّ

ةٔ لَا٧َا َشِشَ٘ٔیأ٪ بٔطٔ ّلَٔکَ  ََِٟحَّ أد ا ٥َ فٔي َٔشَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ي اهَّللُ 
َّ ٍَ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ِس َطضَٔس بَِسّرا ٣َ ا٢َ اِْلَِنَؼارٔیُّ َٗ َ٘ َٓ ص٤َُا ا٨َِّٟد١َ 

ُ رَسِّ  ٙٔ یَا ُزبَیِرُ ث ٥َ اِس ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ٠ًََِیطٔ  َبَي  أ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ ٤َِٟاَئ َی٤ُزُّ  َب ِح ا ـٔ َِ َٓ ٔلَي َجارَٔ   ٤َِٟاَئ إ ٥َّ أَِرٔس١ِ ا

َ٪ َو  َت٠َوَّ َٓ تَٔک  َّ٤ًَ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ أَِ٪ لَاَ٪ اب٩َِ  َٗ ٙٔ اِْلَِنَؼارٔیُّ َو ا٢َ یَا ُزبَیِرُ اِس َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ث٥َُّ  ًَ َّي اهَّللُ  ِجُط َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٠ٟٔزُّبَ  َّي اهَّللُ  َٓاِسَتِوفَي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َِٟحِسرٔ  ٔلَي ا ٍَ إ ي َیزِٔج
َّ ٤َِٟاَئ َحً َّي ث٥َُّ اِحبِٔص ا ُط َولَاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َّ٘ ٔ َح اهَّللُ یِر

َى  َٔ ا أَِح َّ٤٠َ َٓ َُٟط َؤَِٟلَِنَؼارٔیِّ  ُة  ٌَ ٔ بَٔزإِٔی ٓٔیطٔ اٟشَّ ًَلَي اٟزُّبَیِر ِب١َ َذَٟٔک أََطاَر  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

 َٗ ُِٟح٥ِٜٔ  طُ فٔي رَصٔیٔح ا َّ٘ ٔ َح ٨٣ُٔوَ٪ اِْلَِنَؼارٔیُّ اِسَتِوفَي ٠ٟٔزُّبَیِر ِْ َََٓل َوَربَِّک  َا یُ َِٟ  إ ٔاَّ فٔي َذَٟٔک  ٔ ا٢َ اٟزُّبَیِرُ  َا أَِحَشُب َصٔذظٔ اِْلیََة أ٧ُِز



 

 

ةٔ  ِٟ٘ٔؼَّ ًَلَي َػاحٔبٔطٔ فٔي ا ٤ُِّٜوَ  ٓامَٔی َطَحَز بَِی٨َُض٥ِ َوأََحُسص٤َُا یَزٔیُس  َّي یَُح  َحً

دی فثیل نب دعس، انب اہشب، رعفة نب زریب، دبعاہلل نب زریب، زریب ویسن نب دبعاالیلع فاحرث نب نیکسم، انب فبہ، ویسن نب زی

نب وعاؾ اک اکی ااصنری صخش ےس ڑگھجا وہایگ اپین ےک اہب ےک ہلسلس ںیم رحہ رپ )فاحض رےہ ہک رحہ دمہنی ونمرہ ںیم اکی رھتپیلی 

ریساب رکےت ےھت ااصنری صخش اتہک اھت ہک  زنیم ےہ( دفونں )ینعی رضحت زریب افر فہ ااصنری( اس اپین ےس وجھکر ےک دروتخں وک

 مت اپین ےنہب دف رضحت زریب ےن اس ابت وک میلست ںیہن رفامای افر ااکنر ای۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اے زریب

 افر ےنہک اگل ای روسؽ اہلل یلص اہلل اپین اےنپ دروتخں وک دے دف رھپ وھچڑ دف اےنپ ڑپفیس یک رطػ۔ ہی ابت نس رک ااصنری وک ہصغ آایگ

ہیلع فآہل فملس )رضحت( زریب ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ٹوھیھپ ےک ڑلےک ےھت )ینعی اس فہج ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

یک فہج ےس( رگن  فملس ےن اؿ گووگں یک راعتی رفامیئ( ہی ابت نس رک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رہچہ اونر اک )ہصغ

 دبتلی وہایگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے زریب مت دروتخں وک اپین الپؤ افر رھپ مت اپین وک رفےک وہےئ روھک اہیں کت ہک

 دای افر فہ اپین دروتخں یک ڈنیموھں ےک ربارب ڑچھ اجےئ۔ اب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت زریب وک اؿ اک وپرا قح دال

 ےلہپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  و مکح رفامای اھت اس ںیم ااصنری اک عفن اھت افر رضحت زریب اک اکؾ یھب لچ راہ اھت نکیل سج فتق

 ااصنری ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک انراض رک دای وت آپ ےن رضحت زریب وک فاحض مکح اجری رفام رک وپرا قح دگواای۔ رضحت زریب

ےن رفامای ریمی راےئ ےہ ہک ہی آتی رکہمی ایس ہلسلس ںیم انزؽ وہیئ ریتے رپفرداگر یک مسق! فہ گوگ یھبک املسمؿ ںیہن وہں ےگ 

سج فتق کت ہک اےنپ ڑگھجفں ںیم اہمتری وکحتم وبقؽ ہن رک ںیل رھپ مت  و مکح دف اس ےس دؽ گنت ہن وہں )افر الب ذعر اس وک میلست 

 فی ےک دف رافی ںیہ اکی ےن دفرسے ےس زایدہ فاہعق لقن ای ےہ۔رک ںیل( اس دحثی رش

ویسن نب دبعاالیلع فاحرث نب نیکسم، انب فبہ، ویسن نب زیدی فثیل نب دعس، انب اہشب، رعفة نب زریب، دبعاہلل نب  :  رافی

 زریب، زریب نب وعاؾ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اےنپ رھگ ںیم ہلصیف رکان

 اتکب اداب ااضقلة :   ابب

 اےنپ رھگ ںیم ہلصیف رکان

     1709    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوزاؤز، ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًز، یو٧ص، زہزی، ًبساهَّلل ب٩ ٌٛب :  راوی



 

 

ث٨ََ  ا٢َ َحسَّ َٗ َ٘ أَِخبََر٧َا أَبُو َزاُوَز  َُّط َت ٩ًَِ أَبٔیطٔ أ٧َ ٕب  ٌِ َٛ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا یُو٧ُُص  َٗ اَضي ا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ ٤ًََُز 

 ًَ َّي اهَّللُ  ُض٤َا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٌَ ي َس٤ٔ
َّ ِ  أَِػَواتُُض٤َا َحً ٌَ َٔ اِرَت َٓ ٠ًََِیطٔ  َد اب٩َِ أَبٔي َحِسَرزٕ َزی٨ِّا لَاَ٪  َََٓخَ ٥َ َوصَُو فٔي بَِیتٔطٔ 

٠َِیطٔ َوَس٠َّ

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّي اهَّللُ  َٟبَِّیَک یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ا٢َ  َٗ ُب  ٌِ َٛ ٨َاَزی یَا  َٓ َٕ ٔستَِر حُِحَزتٔطٔ  ََٜظ َٓ َِٟیض٤َٔا  ٔ ٍِ ٩ِ٣ٔ َزی٨َِٔک صََذا إ ا٢َ َؿ َٗ  ٥َ

ا َٗ   ُ٠ِ ٌَ َٓ ِس  َٗ ا٢َ  َٗ رِطٔ 
ٔلَي اٟظَّ طٔ َوأَِو٣َأَ إ ـٔ ِٗ ا َٓ  ٥ُِٗ  ٢َ 

اوبداؤد، امثعؿ نب رمع، ویسن، زرہی، دبعاہلل نب بعک ےن اےنپ رقض اک اقتاض ای انب ایب دحرد ےس افر اؿ دفونں یک آفاز ں افیچن وہ 

رپدہ   ںیئ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکمؿ ںیم ےس ہک  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس درفازہ رپ رشتفی الےئ افر آپ ےن

ااھٹای افر آفاز دی اے بعک فہ رعض رکےن ےگل ای روسؽ اہلل! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اانپ آداھ رقض اعمػ رک دف۔ 

 رضحت بعک ےن رفامای ںیم ےن اعمػ ای رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن انب ایب دحرد ےس اہک اوھٹ افر رقض ادا رکف۔

 ؿ نب رمع، ویسن، زرہی، دبعاہلل نب بعکاوبداؤد، امثع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دمد ہاےنہ ےس قلعتم

 اتکب اداب ااضقلة :   ابب

 دمد ہاےنہ ےس قلعتم

     1710    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

حشین ب٩ ٨٣ؼور ب٩ جٌرف، ٣برش ب٩ ًبساهَّلل ب٩ رزی٩، سٔیا٪ ب٩ حشین، ابوبرش جٌرف ب٩ ایاض، ًباز ب٩  :  یراو

 َشجی١

ثَ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ َرٔزی٩ٕ  ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُبرشِّ ا٢َ َحسَّ َٗ رَفٕ  ٌِ ُِٟحَشیُِن ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼورٔ ب٩ِٔ َج َیاُ٪ ب٩ُِ حَُشیِٕن أَِخبََر٧َا ا ِٔ ٩ًَِ أَبٔي  ٨َا ُس

ََٓسَخ٠ُِ  َحائّٔلا ٣ٔ  ٤َِٟٔسی٨ََة  ٍَ ٤ًُُو٣ًَٔي ا َٗس٣ُِٔ  ٣َ ا٢َ  َٗ ِحبٔی١َ  ًَبَّازٔ ب٩ِٔ َُشَ  ٩ًَِ رَفٔ ب٩ِٔ إٔیَإض  ٌِ ُ  برِٔشٕ َج ِٛ رَفَ َٓ ٩ِ حٔیَلا٧َٔضا 

أََتِیُ  َرُسو٢َ  َٓ بَىٔي  أََخَذ َٛٔشائٔي َوََضَ َٓ َِٟحائٔٔم  ََٓحاَئ َػاحُٔب ا ٠ًََِیطٔ ٩ِ٣ٔ ُس٨ِب٠ُٔطٔ  ٔسی  ٌِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِسَت ًَ َّي اهَّللُ  اهَّللٔ َػل

َّطُ َزَخ١َ َحائٔلٔ  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ إ٧ٔ َ٘ َٓ ًَلَي صََذا  ا٢َ ٣َا َح٠َ٤ََک  َ٘ َٓ ََٓحاُؤا بٔطٔ  ٔلَي اٟزَُّج١ٔ  أَِرَس١َ إ طُ َٓ َٛ رَفَ َٓ أََخَذ ٩ِ٣ٔ ُس٨ِب٠ُٔطٔ  َٓ ي 

َّي ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ  َ ٠َِیطٔ َٛٔشائ ًَ ا اِرزُِز  ٌّ ٔ ٤َِتُط إٔذِ لَاَ٪ َجائ ٌَ ِ ٤َِّ٠ًََتُط إٔذِ لَاَ٪ َجاصَّٔل َو َا أَك ٥َ ٣َا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ُط َوأ٣َََز لٔي اهَّللُ 

 ٕٙ ٕٔ َوِس ٕٙ أَِو نِٔؼ ٥َ بَٔوِس ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل



 

 

ہلل نب رزنی، ایفسؿ نب نیسح، اوبرشب رفعج نب اایس، ابعد نب رشلیج ےس رفاتی ےہ ہک نیسح نب وصنمر نب رفعج، رشبم نب دبعا

ںیم اےنپ اچچؤں ےک اسھت دمہنی ونمرہ ںیم احرض وہا وت اکی ابغ ںیم دالخ وہا افر فاہں یک اکی یلھپ ےل رک ںیم ےن لم ڈایل ہک اس 

ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر ںیم ےن دفراؿ ابغ فاال آای افر ریما لبمک نیھچ ایل افر ھجم وک امرا 

ہج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاید یک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ابغ فاےل وک الب رک  اجیھ افر درایتف ای ہک مت ےن سک ف

 فآہل فملس ہی ریمے ابغ ںیم آای ےہ افر اکی لھپ وک ےل رک لم ڈاال۔ ےس اک ا اکؾ ای ےہ؟ اس ےن رعض ای ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

ےن اس وک  روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ فہ ںیہن اجاتن اھت وت مت ےن اس وک ویکں ںیہن الھکسای افر ارگ فہ وھباک اھت وت وت

 ؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی فقس ای آداھ فقس دےنی اک مکح ای۔ویکں ںیہن الھکای اج اس اک لبمک فاسپ رک دف رھپ ھجم وک روس

 نیسح نب وصنمر نب رفعج، رشبم نب دبعاہلل نب رزنی، ایفسؿ نب نیسح، اوبرشب رفعج نب اایس، ابعد نب رشلیج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخانیت وک دعاتل ںیم احرض رکےن ےس اچبےن ےس قلعتم

 اتکب اداب ااضقلة :   ابب

 وخانیت وک دعاتل ںیم احرض رکےن ےس اچبےن ےس قلعتم

     1711    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اهَّلل ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ًتبة، ابوہزیزہ و زیس ب٩ ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ًبیس :  راوی

 خاٟس، ابوہزیزہ

 ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ ٣َأٟٕک  أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ا ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًُبَِیٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ 

٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزةَ  ًَ  ًُتَِبَة  َّي اهَّللُ  ٔلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َُّض٤َا أَِخبََراُظ أَ٪َّ َرُج٠َیِٔن اِخَتَؼ٤َا إ ُِٟحَضىٔيِّ أ٧َ ا٢َ َوَزیِٔس ب٩ِٔ َخأٟٕس ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

ُضُض٤َا أََج١ِ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ َ٘ ِٓ ا٢َ اِْلَخُ َوصَُو أَ َٗ َٜٔتأب اهَّللٔ َو ٔ ِٗٔف بَِی٨َ٨َا ب ا٢َ إٔ٪َّ ابِىٔي لَاَ٪ أََحُسص٤َُا ا َٗ  ٥َ  َوأَِذِ٪ لٔي فٔي أَِ٪ أََتک٠ََّ

َتَسیُِ  ب٤ٔٔائَٔة َطاةٕ َوبَٔحارٔ ِٓ ا َٓ ًَلَي ابِىٔي اٟزَِّج٥َ  أَِخبَرُونٔي أَ٪َّ  َٓ زَنَي بٔا٣َِزأَتٔطٔ  َٓ ًَلَي صََذا  ا  ّٔ ٥ٔ٠ِ ًَٔشی ٌٔ ِٟ ُِٟ  أَص١َِ ا َ ِّي َسأ ٔن َیٕة لٔي ث٥َُّ إ

أَِخبَرُونٔي أَ  َّي اهَّللُ َٓ ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ًَلَي ا٣َِزأَتٔطٔ  ٤ََّا اٟزَِّج٥ُ  ًَا٦ٕ َوإ٧ٔ زٔیُب  ِِ ًَلَي ابِىٔي َج٠ُِس ٣ٔائَٕة َوَت ٤ََّا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ ًَ  

زٌّ  ٤ُ٨َََُک َوَجارَٔیُتَک ََفَ ا  َٜٔتأب اهَّللٔ أ٣ََّ ٔ یَنَّ بَِی٤َُٜ٨َا ب ـٔ ِٗ
ِٔٔسي بَٔیٔسظٔ َْلَ َّٟٔذی َن ًَا٣ّا َوأ٣َََز  َوا بَُط  َِٟیَک َوَج٠ََس اب٨َِطُ ٣ٔائَّة َوََغَّ ٔ إ

َج٤ََضا َِٓ  ََفَ ًِتََر ا َٓ اِرُج٤َِضا  َٓ   َِٓ ًِتََر َٓإِٔ٪ ا تَٔي ا٣َِزأََة اِْلَخٔ 
ِ  أ٧َُِیّشا أَِ٪ َیأ



 

 

، اوبرہریہ ف 

 

ت ة

 

زدی نب اخدل، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ دمحم نب ہملس، دبعارلنمح نب اقمس، امکل، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب عت

ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم دف آدویمں ےن ڑگھجا ای اکی ےن اہک ای روسؽ اہلل! امہرے درایمؿ ہلصیف 

فملس ھجم وک ااجزت اطع  رفامںیئ اتکب اہلل ےک اطمقب افر دفرسے ےن اہک  و ہک زایدہ   دار اھت اہں ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

رفامیئ وگتفگ رکےن یک۔ ریما ڑلاک اس ےک رھگ المزؾ اھت وت اس ےن اس یک ویبی ےس زان رک ایل گووگں ےن ھجم ےس اہک اہمترے ڑلےک وک 

رھتپفں ےس الہک رکان ہاےیہ ںیم ےن اکی وس رکبایں افر اکی ابدنیھ دے رک اےنپ ڑلےک وک ڑھچا ایل رھپ ںیم ےن الہ ملع ےس 

درایتف ای وت اوہنں ےن اہک اہمترے ڑلےک رپ اکی وس وکڑے ڑپان ےھت اکی اسؽ ےک ےیل  کل ےس ابرہ وہان اھت افر اس یک ویبی وک 

رھتپفں ےس امر ڈاکات اھت۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اس ذات یک مسق ہک سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ 

 یک اتکب ےک وماقف رکفں اگ اہمتری رکبایں افر ابدنیھ مت وک رھپ ںیلم یگ افر اس ےک ڑلےک وک اکی وس وکڑے ںیم اہمترا ہلصیف اہلل

امرے اکی اسؽ ےک ےیل الج فنط ای افر اس وک مکح دای ہک دفرسے آدیم یک ویبی ےک اپس اجےئ ارگ فہ زان اک ارقار رکے وت اس وک 

  فہ وعرت رمج یک یئگ ینعی اس رپ رھتپ رباسےئ ےئگ۔رھتپفں ےس امر ڈاےل اس ےن ارقار رک ایل رھپ

، اوبرہریہ ف زدی نب اخدل، اوبرہریہ :  رافی

 

ت ة

 

 دمحم نب ہملس، دبعارلنمح نب اقمس، امکل، انب اہشب، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب عت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اداب ااضقلة :   ابب

 وخانیت وک دعاتل ںیم احرض رکےن ےس اچبےن ےس قلعتم

     1712    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، سٔیا٪، زہزی، ًبیساهَّلل ب٩ ًبساهَّلل، ابوہزیزہ و زیس ب٩ خاٟس، طب١ :  راوی

ث٨ََا ُس  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  اُٟ أَِخبََر٧َا  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة َوَزیِسٔ ب٩ِٔ َخأٟٕس َؤطِب١ٕ  ًَِبسٔ اهَّللٔ  ٩ًَِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ٨َّا ِٔ ُٛ وا 

ـَ  َٗ ا٢َ أَِنُظُسَ  بٔاهَّللٔ إ ٔاَّ ٣َا  َ٘ َٓ َِٟیطٔ َرُج١ْ  ٔ ا٦َ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٦َ َخِؼ٤ُطُ ٨ًَِٔس ا٨َّٟٔييِّ َػل َ٘ َٓ َٜٔتأب اهَّللٔ  ٔ ِیَ  بَِی٨َ٨َا ب

ًَلَي صَ  ا  ّٔ ًَٔشی ا٢َ إٔ٪َّ ابِىٔي لَاَ٪  َٗ  ١ُِٗ ا٢َ  َٗ َٜٔتأب اهَّللٔ  ٔ ِٗٔف بَِی٨َ٨َا ب َٚ ا ا٢َ َػَس َ٘ َٓ َط ٨ِ٣ٔطُ  َ٘ ِٓ زَنَي بٔا٣َِزأَتٔطٔ َولَاَ٪ أَ َٓ َذا 

 َ أ َٛ ٕ َو َتَسیُِ  ٨ِ٣ٔطُ ب٤ٔٔائَةٔ َطاةٕ َوَخاز٦ٔ ِٓ ا َٓ ٥ٔ٠ٌِٔ ِٟ ُِٟ  رَٔجا ّا ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا َ َِٓتَسی ٨ِ٣ُٔط ث٥َُّ َسأ ا َٓ ًَلَي اب٨ِٔطٔ اٟزَِّج٥َ  َّطُ أُِخبَٔر أَ٪َّ  ٧

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّي اهَّللُ  َٟطُ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ًَا٦ٕ  زٔیُب  ِِ ًَلَي ابِىٔي َج٠ُِس ٣ٔائَٕة َوَت أَِخبَرُونٔي أَ٪َّ  ٔسيَٓ ِٔ َّٟٔذی َن یَنَّ  ٥َ َوا ـٔ ِٗ ٔ َْلَ بَٔیسٔظ

 َ ًَلَي اب٨َِٔک َج٠ُِس ٣ٔائ ٠َِیَک َو ًَ زٌّ  َِٟداز٦ُٔ ََفَ ٤ِٟٔائَُة َطاةٕ َوا ا ا ًَزَّ َوَج١َّ أ٣ََّ َٜٔتأب اهَّللٔ  ٔ ًَا٦ٕ اُُِس یَا أ٧َُِیُص بَِی٤َُٜ٨َا ب زٔیُب  ِِ ٕة َوَت

 َ٠ًَ َسا  َِ َٓ اِرُج٤َِضا  َٓ   َِٓ ًِتََر إِٔ٪ ا َٓ َج٤ََضاًَلَي ا٣َِزأَةٔ َصَذا  َِٓ  ََفَ ًِتََر ا َٓ  ِیَضا 



 

 

 ےس رفاتی ےہ اوہنں ےن اہک مہ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 
 

 

ہبیتق، ایفسؿ، زرہی، دیبع اہلل نب دبع اہلل، اوبرہریہ ف زدی نب اخدل، ش

دخافدندقفس یک  فآہل فملس ےک اپس ےھٹیب ےھت ہک اس دفراؿ اکی صخش احرض وہا افر رعض ای ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک

ہ مسق داتی وہں امہرا آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہلصیف رفامںیئ اہلل یک اتکب ےک وماقف۔ رھپ اس اک اخمفل اھٹ ڑھکا وہا فہ اس ےس زاید

آہل فملس دھجمسار اھت اس ےن رعض ای چس اتہک ےہ اتکب اہلل ےک وماقف آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مکح رفامںیئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع ف

ےن رفامای ہہک دف۔ اس ےن اہک ریما ڑلاک اس ےک اپس زمدفری اک اکؾ رک ا اھت وت اس یک ویبی ےس زان رک ایل۔ ںیم ےن اکی وس رکبایں افر 

اکی اخدؾ دے رک اس وک ڑھچا ایل۔ ویکہکن ھجم ےس گووگں ےن اہک اھت ہک اہمترے ڑلےک رپ رمج )ینعی رھتپفں ےس امر ڈاکات ےہ( وت ںیم 

 دفہی ادا رک دای رھپ ںیم ےن دنچ اجےنن فاگوں ےس درایتف ای وت اوہنں ےن اہک اہمترے ڑلےک وک اکی وس وکڑے  ےنگ ہاںیئہ ےھت ےن

افر اکی اسؽ ےک فاےطس  کل دبر وہ ا۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اس ذات یک مسق سج ےک اہھت ںیم ریمی 

 اتکب اہلل ےک وماقف رک دفں اگ نکیل اکی وس رکبایں افر اخدؾ مت اےنپ ےل گو افر اہمترے ڑلےک وک اکی وس اجؿ ےہ ںیم اہمترا ہلصیف

وکڑے ںیگل ےگ افر حبص وک اس دفرسے صخش یک ویبی ےک اپس اج ارگ فہ ارقار زان رکے وت اس وک رھتپفں ےس امر ڈاؽ۔ انچہچن حبص 

 رک ایل اوہنں ےن اس ےک افرپ رھتپ رباسےئ۔ ےک فتق اسین اس ےک اپس ےچنہپ اس ےن ارقار

  :  رافی
 

 

 ہبیتق، ایفسؿ، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل، اوبرہریہ ف زدی نب اخدل، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج ےن زان ای وہ احمک وک اس اک بلط رکان

 ب اداب ااضقلةاتک :   ابب

 سج ےن زان ای وہ احمک وک اس اک بلط رکان

     1713    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ اح٤س َک٣اني، ابوربیٍ، ح٤از، یحٌي، ابوا٣ا٣ة ب٩ سہ١ ب٩ ح٨یٕ :  راوی

ثَ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٣َانٔيُّ  َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ أَِح٤ََس اِلََکِ ٩ًَِ أَبٔي أ٣َُا٣ََة ب٩ِٔ َسِض١ٔ أَِخبََر٧َا ا ث٨ََا َیِحٌَي  ا٢َ َحسَّ َٗ اْز  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٔ ٨َا أَبُو اٟزَّبٔی

 ٩ِ٣ٔ  َِٟ ا َٗ  ٩ِ ا٢َ ٤٣َّٔ َ٘ َٓ ِس َز٧َِ   َٗ  ٕ ُتَٔي بٔا٣َِزأَة ٥َ أ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٕٕ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل َّٟٔذی فٔي حَ ب٩ِٔ ح٨َُِی سٔ ا ٌَ ِ٘ ٤ُِٟ ٕس ا ٌِ ائٔٔم َس

 َ٠ًَ َّي اهَّللُ  ًَا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َس َٓ  َٖ ًِتََر ا َٓ ٍَ بَیَِن یََسیِطٔ  ُؤؿ َٓ تَٔي بٔطٔ ٣َِح٤ُو ّا 
ُ أ َٓ َِٟیطٔ  ٔ أَِرَس١َ إ بَُط َوَرح٤َٔطُ َٓ َٓرَضَ ٥َ بٔإٔثِکَا٢ٕ  ِیطٔ َوَس٠َّ

٨ًَِطُ   َٕ َّٔ  ٟٔز٣ََا٧َتٔطٔ َوَخ



 

 

 نب لہس نب فینح ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم نسح نب ادمح رکامین، اوبرعیب،  ،ند، ییحی

 

، اوبااممة

ںیم اکی وعرت وک احرض ای ایگ ہک سج ےن زان رکاای اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سک صخش ےن اس ےک اسھت زان اک 

ای ےہ  و ہک رضحت دعس ےک ابغ ںیم راتہ ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع  اراکتب ای ےہ؟ گووگں ےن اہک اس ااپجہ صخش ےن اس ےس زان

فآہل فملس ےن اس وک البای گوگ اس وک ااھٹ رک الےئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وجھکر ےک وخیئش اگنمےئ افر اس )زاین وک( اس ےس 

 امرا افر اس ےک فاےطس فیفخت رفامیئ۔

 نب لہس نب فینحنسح نب ادمح رکامین، اوبرعیب،  :  رافی

 

  ،ند، ییحی، اوبااممة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احمک اک راعای ےک درایمؿ حلص رکاےن ےک ےیل وخد اجان

 اتکب اداب ااضقلة :   ابب

 احمک اک راعای ےک درایمؿ حلص رکاےن ےک ےیل وخد اجان

     1714    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، ابوحاز٦، سہ١ ب٩ سٌس ساًسی :  راوی

 ٌِ ُ  َسِض١َ ب٩َِ َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا أَبُو َحاز٦ٕٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  أًسٔیَّ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٍَ ٕس اٟشَّ َٗ و٢ُ َو ُ٘ َش

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّي اهَّللُ  ََٓذَصَب ا٨َّٟٔييُّ َػل ِٟحَٔحاَرةٔ  ي َتَزا٣َِوا بٔا
َّ ٦ْ َحً یِٔن ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ ّلََکَ ِت بَیَِن َحیَّ ََٓحرَضَ ٥َ ُٟٔیِؼ٠َٔح بَِی٨َُض٥ِ 

٠َیِ  ًَ َّي اهَّللُ  أَذََّ٪ بََٔل٢ْ َوا٧ُِتٔوَز َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٓ ََلةُ  ٨ًَِطُ اٟؼَّ ٦َ أَبُو بََِکٕ َرضَٔي اهَّللُ  سَّ َ٘ ََلَة َوَت ا٦َ اٟؼَّ َٗ َ أ َٓ َٓاِحتُبَٔص   ٥َ طٔ َوَس٠َّ

 َ ُحوا َول َّٔ ا َرآُظ ا٨َّٟاُض َػ َّ٤٠ََٓ ِّي بٔا٨َّٟأض  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأَبُو بََِکٕ ُشَؼل ًَ َّي اهَّللُ  ُٔٔ  فٔي آََحاَئ ا٨َّٟٔييُّ َػل ََلةٔ اَ٪ أَبُو بََِکٕ  َا ی٠ََِت ٟؼَّ

 َ
٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أََراَز أَِ٪ َیَتأَخَّ ًَ َّي اهَّللُ  إَٔذا صَُو بَٔزُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َٓ   َ َٔ َِٟت ٔٔیَحُض٥ِ ا ٍَ َتِؼ ا َس٤ٔ َّ٤٠َ ٍَ أَبُو َٓ َٓ َِٟیطٔ أَِ٪ اثِبُِ  ََفَ ٔ َٓأََطاَر إ  

ِضرَقَ  َ٘ ِٟ َؽ ا
َٜ َ ىٔي یََسیِطٔ ث٥َُّ ٧ ٌِ ٨ُِط َش ًَ َضي َرُسو٢ُ اهَّللٔ بََِکٕ َرضَٔي اهَّللُ  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ َّي  ََٓؼل  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٦َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل سَّ َ٘ ی َوَت

ُٗحَ  ا٢َ ٣َا لَاَ٪ اهَّللُ ٟٔیََری اب٩َِ أَبٔي  َٗ َک أَِ٪ َتِثبَُ   ٌَ ا٢َ ٣َا ٨َ٣َ َٗ ََلَة  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اٟؼَّ َّي اهَّللُ  َة بَیَِن یََسِی ٧َبٔیِّ َػل َٓ َب١َ ا ِٗ طٔ ث٥َُّ أَ

ِحُت٥ِ إٔ٪َّ َذَٟٔک ٨٠َِّٟٔشأئ ٩ِ٣َ ٧َابَُط َط  َّٔ ا٢َ ٣َا َل٥ُِٜ إَٔذا ٧َاب٥َُِٜ َطِیْئ فٔي َػََلت٥ُِٜٔ َػ َ٘ َٓ ١ِ ًَلَي ا٨َّٟأض  ُ٘ ٠َِی َٓ ِیْئ فٔي َػََلتٔطٔ 

 ُسِبَحاَ٪ اهَّللٔ 

ااصنر ےک دف ابقلئ ےک درایمؿ تخس وگتفگ وہیئگ اہیں کت دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، اوباحزؾ، لہس نب دعس اسدعی ےس رفاتی ےہ ہک 



 

 

ہک اؿ ےک درایمؿ رھتپ لچ ےئگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی ےل ےئگ اؿ دفونں ںیم اصمتحل ےک ےیل اس دفراؿ 

 ہیلع فآہل فملس ایس ہگج رپ امنز اک فتق آایگ رضحت البؽ ےن اذاؿ دی افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ااظتنر ای آپ یلص اہلل

رہھٹے رےہ اہیں کت ہک ریبکت وہیئگ افر رضحت اوبرکب امنز ڑپاھےن ےک ےیل آےگ ڑبےھ۔ رھپ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 رشتفی الےئ افر رضحت اوبرکب امنز ڑپاھ رےہ ےھت سج فتق گووگں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی وت دکتس دی رضحت

اوبرکب امنز ںیم یسک دفرسی رطػ ایخؽ ںیہن رفام رےہ ےھت نکیل سج فتق دکتس یک آفاز ینس وت اگنہ ٹلپ رک داھکی وت ولعمؾ وہا ہک 

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی رفام ںیہ اوہنں ےن ےھچیپ یک رطػ ٹہ اجےن اک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ااشرہ 

می یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آےگ یک رطػ ڑبھ ےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز ڑپاھیئ سج فتق امنز رفامای افر روسؽ رک

ےس افرغ وہ ےئگ وت رضحت اوبرکب ےس رفامای مت اینپ ہگج رپ سک فہج ےس ںیہن رےہ؟ اوہنں ےن رفامای ہی سک رطح وہ اتکس ےہ ہک 

روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک آےگ دےھکی۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس گووگں یک دخافدن دقفس اوباحقہف ےک ڑلےک وک اےنپ 

اجبن وتمہج وہےئ افر رفامای اہمتری ای احتل ےہ سج فتق امنز ںیم وکیئ فاہعق شیپ آاج ا ےہ وت مت گوگ  اایلں اجبےت وہ ہی ابت وت 

  وت ےہک۔وخانیت ےک ےیل ےہ سج یسک وک وکیئ ابت امنز ںیم شیپ آےئ

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، اوباحزؾ، لہس نب دعس اسدعی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احمک دفونں رفقی ںیم ےس یسک اکی وک اصمتحل ےک فاےطس ااش رہ رک اتکس ےہ

 اتکب اداب ااضقلة :   ابب

 ں رفقی ںیم ےس یسک اکی وک اصمتحل ےک فاےطس ااش رہ رک اتکس ےہاحمک دفون

     1715    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ربیٍ ب٩ س٠امی٪، طٌیب ب٩ ٟیث، وہ اپ٨ے واٟس سے، جٌرف ب٩ ربیٌة، ًبساٟزح٩٤ ا ارعد، ًبساهَّلل ب٩ ٌٛب ب٩  :  راوی

 ِقق حرضت ًبساهَّلل ب٩ ابي حسرز٣اٟک انؼاری، ٌٛب ب٩ ٣اٟک لا 

 ًَ َة  ٌَ رَفٔ ب٩ِٔ َربٔی ٌِ ٩ًَِ َج ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیُب ب٩ُِ ا٠َِّٟیٔث  ٌَ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ٍُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا اٟزَّبٔی ٔد  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اِْلرَِعَ ًَ  ٩ِ

 َٛ  ٩ًَِ ٔب ب٩ِٔ ٣َأٟٕک اِْلَِنَؼارٔیِّ  ٌِ َٛ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ىٔي ًَ ٌِ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ أَبٔي َحِسَرزٕ اِْلَِس٠ََّٔمِّ َش ًَلَي  ُط  َٟ َُّط لَاَ٪  ٔب ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أ٧َ ٌِ

 َ٠ًَ َّي اهَّللُ  ٤َزَّ بٔض٤َٔا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٓ ِ  اِْلَِػَواُت  ٌَ َٔ ي اِرَت
َّ ََٓتک٤ََّ٠َا َحً ٠َز٣َُٔط  َٓ ٠ََ٘ٔیُط  َٓ َٛ َزی٨ِّا  ا٢َ یَا  َ٘ َٓ  ٥َ َٓأََطاَر ِیطٔ َوَس٠َّ ُب  ٌِ



 

 

ا ّٔ ٠َِیطٔ َوَتَزَ  نِٔؼ ًَ ا  ا ٤٣َّٔ ّٔ أََخَذ نِٔؼ َٓ  َٕ ِؼ و٢ُ ا٨ِّٟ ُ٘ َّطُ َش أ٧َ َٛ  ٔ  بَٔیٔسظ

، دبعارلنمح االرعج، دبعاہلل نب بعک نب امکل ااصنری، بعک 

 

ئعة  ی
رعیب نب امیلسؿ، بیعش نب ثیل، فہ اےنپ فادل ےس، رفعج نب رب

ےک ذہم اھت اوہنں ےن راہتس ںیم اس وک داھکی وت ڑکپ ایل افر ابوتں )ابوتں( ںیم آفاز ں نب امکل اک رقض رضحت دبعاہلل نب ایب دحرد 

رک یدنل وہ  ںیئ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہھت ےس ااشرہ رفامای ینعی آداھ ےنیل اک۔ اوہنں ےن آداھ ےل ایل افر آداھ اعمػ 

 دای۔

، دبعارلنمح االرعج، دبعاہلل نب بعک نب امکل رعیب نب امیلسؿ، بیعش نب ثیل، فہ ا :  رافی

 

ئعة  ی
ےنپ فادل ےس، رفعج نب رب

 ااصنری، بعک نب امکل اک رقض رضحت دبعاہلل نب ایب دحرد

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احمک اعمػ رکےن ےک فاےطس ااش رہ رک اتکس ےہ

 اتکب اداب ااضقلة :   ابب

 احمک اعمػ رکےن ےک فاےطس ااش رہ رک اتکس ےہ

     1716    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، یحٌي ب٩ سٌیس، ًوٖ، ح٤زة ابو٤ًز ًائذی، ٤٘٠ًہ ب٩ وائ١، وائ١ ب٩ ححز :  راوی

ا٢َ حَ  َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ ٤َُة أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َ٘ ٠ِ ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ائٔٔذیُّ  ٌَ ِٟ ثَىٔي َح٤ِزَةُ أَبُو ٤ًََُز ا ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕٖ ِو ًَ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ث٨ََا یَِحٌَي ب٩ُِ َس سَّ

وزُظُ  ُ٘ ات١ٔٔ َش َ٘ ِٟ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ حٔیَن َجاَئ بٔا ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َطضِٔسُت َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َٗ ٩ًَِ َوائ١ٕٔ  ٕة  َولٔيُّ  ب٩ُِ َوائ١ٕٔ  ٌَ ُتو٢ٔ فٔي نِٔش ِ٘ ٤َِٟ ا

ا٢َ  َ٘ ا٢َ  َٓ َٗ َیَة  َتأُِخُذ اٟسِّ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َا  َٗ ُٔو  ٌِ ُتو٢ٔ أََت ِ٘ ٤َِٟ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َٟٔولٔيِّ ا ًَ َّي اهَّللُ  ٥ِ  َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٌَ ا٢َ َن َٗ ُت٠ُطُ  ِ٘ َت َٓ ا٢َ  َٗ  َا 

َّي ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔٔسظٔ  َول َٓ ا َذَصَب  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ اذَِصِب بٔطٔ  َٗ ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ُت٠ُُط  ِ٘ َت َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َا  َٗ َیَة  َتأُِخُذ اٟسِّ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َا  َٗ ُٔو  ٌِ ا٢َ أََت َ٘ َٓ ًَاُظ  َز

ا٢َ  َٗ َیَة  َتأُِخُذ اٟسِّ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َا  َٗ ُٔو  ٌِ ا٢َ أََت َ٘ َٓ ًَاُظ  َّي ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔٔسظٔ َز َول َٓ ا َذَصَب  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ اذَِصِب بٔطٔ  َٗ َٗ ُت٠ُُط  ِ٘ َت َٓ ا٢َ  َٗ ٥ِ   َا  ٌَ ا٢َ َن

٨ًَِطُ  ِوَت  َٔ ًَ ََّک إِٔ٪  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٨ًَِٔس َذَٟٔک أ٣ََا إ٧ٔ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ا٢َ اذَِصِب بٔطٔ  ا  َٗ َٔ ٌَ َٓ یَبُوُئ بٔإٔث٤ِٔطٔ َوإٔث٥ِٔ َػاحٔبَٔک 

َتطُ  ٌَ أ٧ََا َرأَیُِتطُ َیُحزُّ نِٔش َٓ طُ  َٛ ٨ُِط َوَتَز ًَ 

 نب دیعس، وعػ، زمحة اوبرمع اعذئی، ہمقلع نب فالئ، فالئ نب رجح ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع دمحم نب اشبر، ییحی

فآہل فملس یک دختم ںیم احرض اھت سج فتق وتقمؽ اک فارث اقلت وک اکی ریس ںیم اتچنیھک وہا الای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 



 

 

اعمػ رکےت وہ ای ںیہن؟ اس ےن رعض ای ںیہن۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت وتقمؽ ےک فارث ےس رفامای مت دتی 

دتی گوےگ؟ اس ےن رعض ای ںیہن۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت دبہل گوےگ۔ اس ےن رعض ای   اہں۔ آپ یلص اہلل 

 رکف( سج فتق فہ صخش تشپ ومڑ رک الچ وت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ااھچ اس وک ےل اج )افر اس وک لتق

ےن اس وک البای افر رفامای اعمػ رکےت وہ؟ اس ےن اہک ںیہن۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ااھچ مت دتی ےتیل وہ؟ اس ےن 

گوےگ؟ اس ےن رعض ای   اہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رعض ای ںیہن۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت وخؿ اک دبہل 

ےن رفامای مت اس وک ےل اج۔ سج فتق فہ ےل رک الچ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اجبن تشپ یک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

فملس ےن رھپ رفامای مت دتی انیل ہا ےت وہ؟ اس ےن ےن اس وک البای افر رفامای اعمػ رک ا ےہ؟ اس ےن اہک ںیہن۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

اہک ںیہن۔ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس وک مت لتق رکف ےگ؟ اس رپ اس صخش ےن رعض ای   اہں۔ آپ یلص اہلل 

ػ رک دف وت اہمترے افر اہمترے اسیھت ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ااھچ اجؤ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ مت اس وک اعم

ےک ہک سج وک اس ےن لتق ای ےہ دفونں انگہ ٹیمس ےل اگ۔ ہی نس رک اس ےن اعمػ رک دای افر وھچڑ دای ںیم ےن داھکی ہک فہ صخش 

 اینپ ریس چنیھک راہ اھت۔

  رجحدمحم نب اشبر، ییحی نب دیعس، وعػ، زمحة اوبرمع اعذئی، ہمقلع نب فالئ، فالئ نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احمک ےلہپ رنیم رکےن اک مکح دے اتکس ےہ؟

 اتکب اداب ااضقلة :   ابب

 احمک ےلہپ رنیم رکےن اک مکح دے اتکس ےہ؟

     1717    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، اب٩ طہاب، رعوة، ًبساهَّلل ب٩ زبیر :  راوی

ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ  ثَطُ أَ٪َّ  َّطُ َحسَّ َوَة أ٧َ ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ِیُث 
ث٨ََا ا٠َّٟ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ثَطُ أَ٪َّ َرُجََل ٩ِ٣ٔ أَِخبََر٧َا  ٔ َحسَّ  اٟزُّبَیِر

ا٢َ اِْلَ  اِْلَِنَؼارٔ َخاَػ٥َ اٟزُّبَیِرَ  َ٘ َٓ وَ٪ بَٔضا ا٨َِّٟد١َ  ُ٘ ًَّٟٔي َشِش ةٔ ا ََِٟحَّ أد ا ٥َ فٔي َٔشَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ي اهَّللُ 
َّ ٔلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ِنَؼارٔیُّ إ

 َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َٓاِخَتَؼ٤ُوا ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٠َِیطٔ  ًَ َبَي  أ َٓ ٤َِٟاَئ َی٤ُزُّ  ِح ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ رَسِّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

ا٢َ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ أَِ٪ لَاَ٪ اب٩َِ  َ٘ َٓ َب اِْلَِنَؼارٔیُّ  ـٔ َِ َٓ ٔلَي َجارَٔ   ٤َِٟاَئ إ ٙٔ یَا ُزبَیِرُ ث٥َُّ أَِرٔس١ِ ا َ٪ َوِجُط َرُسو٢ٔ اِس َت٠َوَّ َٓ تَٔک  َّ٤ًَ  



 

 

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّي اهَّللُ  ِّي أَِحَشُب أَ اهَّللٔ َػل ٔن ا٢َ اٟزُّبَیِرُ إ َٗ َِٟحِسرٔ  ٔلَي ا ٍَ إ ي َیزِٔج
َّ ٤َِٟاَئ َحً ٙٔ ث٥َُّ اِحبِٔص ا ا٢َ یَا ُزبَیِرُ اِس َٗ ٔ ٥َ ث٥َُّ  ٪َّ َصٔذظ

٨٣ُٔوَ٪ اِْلیَةَ  ِْ ََل َوَربَِّک  َا یُ َٓ َِٟ  فٔي َذَٟٔک   اِْلَیَة ٧َزَ

اتی ےہ ہک اکی ااصنری صخش ےن ڑگھجا ای رضحت زریب ےس روسؽ رکمی یلص ہبیتق، ثیل، انب اہشب، رعفة، دبعاہلل نب زریب ےس رف

اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اپین ےک اہبؤ ےک ہلسلس ںیم سج ےس ہک وجھکر ےک دروتخں وک اچنیس رکےت ےھت۔ ااصنری ےن اہک اپین وک وھچڑ 

ہم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس دف فہ الچ اجےئ اگ۔ رضحت زریب ےن اس ابت وک میلست ںیہن ای آرخ اکر دقم

 ںیم ےل رک احرض وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےلہپ مکح رنؾ دای افر رضحت زریب وک اؿ اک وپرا قح ںیہن دالای افر رفامای اے زریب

رک ااصنری صخش انراض وہایگ افر اس ےن رعض مت اےنپ دروتخں وک اپین الپ دے رھپ اؿ وک اےنپ ڑپفیس یک رطػ وھچڑ دف۔ ہی ابت نس 

ای ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آرخ رضحت زریب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ٹوھیھپ ےک ڑلےک ںیہ۔ ہی ابت نس رک روسؽ 

 رنیم ےس اکؾ ںیہن ای اس رپ آپ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رہچہ اونر اک رگن دبتلی وہایگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

اجےئ  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے زریب! مت دروتخں وک اپین دف رھپ مت اپین رفےک روھک اہیں کت ہک اپین انویلں یک ڈنمری کت چنہپ

زؽ وہیئ ےہ ینعی آتی رکہمی )ینعی وخب اپین اپین وہ اجےئ( رضحت زریب ےن رفامای ریمی راےئ ےہ ہک ہی آتی رکہمی ایس ہلسلس ںیم ان

 آرخکت۔

 ہبیتق، ثیل، انب اہشب، رعفة، دبعاہلل نب زریب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دقمہم ےک ہلصیف ےس لبق لبق احمک ےک افسرش رکےن ےس قلعتم

 اتکب اداب ااضقلة :   ابب

 لبق احمک ےک افسرش رکےن ےس قلعتم ہم ےک ہلصیف ےس لبقدقم

     1718    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟوہاب، خاٟس، ًَک٣ة، اب٩ ًباض :  راوی

ث٨ََ  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟوصَّأب  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ ًَبَّإض أَ٪َّ َزِوَد بَزٔیَزَة لَاَ٪ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًَِٔکٔ ا َخأْٟس 

ا٢َ  َ٘ َٓ ًَلَي ِٟٔحَیتٔطٔ  َضا َیِبکٔي َوز٣ُُوًُطُ َتٔشی١ُ  َٔ ُٖ َخ٠ِ َِٟیطٔ َیُلو ٔ ِّي أ٧َُِوزُ إ َن أ َٛ َٟطُ ٣ُِٔیْث  ا٢ُ  َ٘ ِبّسا ُش ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ًَ ًَ َّي اهَّللُ   ا٨َّٟٔييُّ َػل

بَّ  ٌَ َّي٠ِٟٔ ََٟضا ا٨َّٟٔييُّ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ٔف بَزٔیَزَة ٣ُِٔیّثا  ِِ َحِب ٩ِ٣ٔ حُبِّ ٣ُِٔیٕث بَزٔیَزَة َو٩ِ٣ٔ بُ ٌِ ًَبَّاُض أ ََا َت ِو  أض یَا  َٟ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اهَّللُ 



 

 

٤ََّا أَ  ا٢َ إ٧ٔ َٗ َِٟ  یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ أََتأ٣ُِزُنٔي  ا َٗ َٟسٔٔ   َُّط أَبُو َو إ٧ٔ َٓ تٔیطٔ  ٌِ َََٓل َحاَجَة لٔي ٓٔیطٔ َراَج   َِٟ ا َٗ  ٍْ ی ٔٔ  ٧َا َط

، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ربریہ اک وشرہ الغؾ اھت اؿ اک انؾ ثیغم اھت۔ اک ا گل راہ ےہ 

 

دمحم نب اشبر، دبعاگواہب، اخدل، رکعمة

افر اؿ یک ڈاڑیھ رپ آوسن اجری ےھت۔ روسؽ رکمی  ہک ںیم اؿ وک دھکی راہ وہں فہ اؿ ےک ےھچیپ ےھچیپ رھپ راہ اھت افر فہ آوسن ےس رف ا اج ا اھت

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت ابعس ےس رفامای اے ابعس مت بجعت ںیہن رکےت ثیغم یک تبحم ےس  و ہک رضحت ربریہ ےک 

فملس ےن اسھت ےہ افر رضحت ربریہ یک )وشرہ ےس( رفنت رکےن ےس  و ہک رضحت ثیغم ےک اسھت ےہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

رضحت ربریہ ےس رفامای ارگ مت رھپ رضحت ثیغم ےک اپس یلچ اج )وت کیھٹ ےہ( فہ اہمترے ےچب ےک ابپ ںیہ۔ اس رپ رضحت ربریہ 

 میلست رکان ےن رعض ای ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم وک مکح رفام رےہ ںیہ وت ھجم وک ہی مکح الزام

 وہاگ ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم وت افسرش رک راہ وہں۔ رضحت ربریہ ےن رعض ای ےھجم اس یک رضفرت ںیہن ےہ۔

، انب ابعس :  رافی

 

 دمحم نب اشبر، دبعاگواہب، اخدل، رکعمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ارگ یسک صخش وک امؽ یک رضفرت وہ افر فہ صخش اےنپ امؽ وک اضعئ رک دے وت احمک رفک اتکس ےہ

 اتکب اداب ااضقلة :   ابب

 ارگ یسک صخش وک امؽ یک رضفرت وہ افر فہ صخش اےنپ امؽ وک اضعئ رک دے وت احمک رفک اتکس ےہ

     1719    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسا اًلي ب٩ واػ١ ب٩ ًبسا اًلي، ٣حاَض ب٩ ٣ورَ، ا ا٤ًع، س٤٠ہ ب٩ ٬ٛی١، ًلاء، جابز ب٩ ًبساهَّلل :  راوی

ث٨ََ  ا٢َ َحسَّ َٗ  َٔ ٤َُِٟورِّ ث٨ََا ٣َُحأَضُ ب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ًَِبسٔ اِْلَ ًِلَي ب٩ُِ َوأػ١ٔ ب٩ِٔ  ًَِبُس اِْلَ ٩ًَِ َس٠َ أَِخبََر٧َا  ٤ًَُِع  ٤ََة ب٩ِٔ ا اِْلَ

 َ ٕ َول ٩ًَِ زُبُز َُٟط  َٙ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ ََُُل٣ّا  َت ًِ ا٢َ أَ َٗ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ًََلإئ   ٩ًَِ َضِی١ٕ  ٠َِیطٔ ُٛ ًَ اَ٪ ٣ُِحَتاّجا َولَاَ٪ 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔث٤َأ٪ ٣ٔائَٔة زِٔر  َّي اهَّللُ  ُط َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَ َبا َٓ ًَلَي ًَٔیأَٟک َزی٩ِْ   ِٙ ٔٔ ِٗٔف َزی٨ََِک َوأَِن ا٢َ ا َ٘ َٓ ًَِلاُظ  َ أ َٓ  َص٥ٕ 

دبعاالیلع نب فالص نب دبعاالیلع، احمرض نب ومرع، االشمع، ہملس نب لیھک، اطعء، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک اکی ااصنری 

 افر فہ صخش رقمفض یھب اھت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع صخش ےن  و ہک اندار افر اتحمج ےھت اےنپ الغؾ وک رمےن ےک دعب آزاد رک دای اھت

چ فآہل فملس ےن اس الغؾ وک آھٹ وس درمہ ںیم رففتخ رفامای افر اراشد رفامای ہک مت )ےلہپ( اانپ رقہض ادا رکف افر اےنپ الہ ف ایعؽ رپ رخ

 رکف۔



 

 

 ، اطعء، اجرب نب دبعاہللدبعاالیلع نب فالص نب دبعاالیلع، احمرض نب ومرع، االشمع، ہملس نب لیھک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلصیف رکےن ںیم وھتڑا افر زایدہ امؽ ربارب ےہ

 اتکب اداب ااضقلة :   ابب

 ہلصیف رکےن ںیم وھتڑا افر زایدہ امؽ ربارب ےہ

     1720    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلي ب٩ ححز، اس٤اًی١، اٌَٟلء، ٣ٌبس ب٩ ٌٛب، ًبساهَّلل ب٩ ٌٛب، ابوا٣ا٣ة :  راوی

٩ًَِ أَخٔی ٕب  ٌِ َٛ َبٔس ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ ٣َ ََلُئ  ٌَ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَلٔيُّ ب٩ُِ حُِحز ًَِبٔس اهَّللٔ بِ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ أَبٔي طٔ  ٕب  ٌِ َٛ  ٩ٔ

 َ٘ َٓ َّٙ ا٣ِزٕٔئ ٣ُِش٥ٕٔ٠ بَٔی٤ٔی٨ٔطٔ  ٍَ َح َتَل ِٗ ا٢َ ٩ِ٣َ ا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٦َ أ٣َُا٣ََة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َُٟط ا٨َّٟاَر َورَحَّ ِس أَِوَجَب اهَّللُ 

َٟطُ َرُج١ْ َوإِٔ٪ لَاَ٪ َطِیّئا َشٔش  ا٢َ  َ٘ َٓ َة  َِٟح٨َّ ٠َِیطٔ ا یّبا ٩ِ٣ٔ أََرإ  ًَ ـٔ َٗ ا٢َ َوإِٔ٪ لَاَ٪  َٗ  یّرا یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ 

 ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 

یلع نب رجح، اامسلیع، االعلء، دبعم نب بعک، دبعاہلل نب بعک، اوبااممة

س ےک فاےطس دفزخ فابج رک دی افر تنج اس ےک فاےطس اراشد رفامای  و وکیئ یسک املسمؿ اک قح مسق اھک رک ےل وت دخافدن دقفس ےن ا

رحاؾ رک دی۔ اکی صخش ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! ارگہچ ومعمیل یس زیچ وہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ ولیپ ےک درتخ 

 یک اکی اشخ وہ۔

 یلع نب رجح، اامسلیع، االعلء، دبعم نب بعک، دبعاہلل نب بعک، اوباام :  رافی

 

 مة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج فتق احمک یسک صخش وک اچہپؿ راہ وہ افر فہ صخش وم ود ہن وہ وت اس ےک ابرے ںیم ہلصیف رکان حیحص ےہ

 اتکب اداب ااضقلة :   ابب

 صخش وم ود ہن وہ وت اس ےک ابرے ںیم ہلصیف رکان حیحص ےہسج فتق احمک یسک صخش وک اچہپؿ راہ وہ افر فہ 

     1721    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، وٛیٍ، ہظا٦ ب٩ رعوة، وہ اپ٨ے واٟس سے، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

 َٗ  ٍْ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َوٛٔی َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٔلَي أَِخبََر٧َا إِٔسَح َِٟ  َجائَِ  ص٨ِْٔس إ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ رُعِ
ا٢َ َحسَّ



 

 

َیاَ٪ َرُج١ْ َطٔحیْح َو َا یُ  ِٔ َِٟ  یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ إٔ٪َّ أَبَا ُس ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٔٔیَرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َٟٔسی ٣َا یَِٜ ًَلَيَّ َوَو  ُٙ ٔٔ ىٔي ٨ِ

 ٖٔ زُو ٌِ ٤َِٟ َٟٔسٔ  بٔا ٔٔیٔک َوَو ا٢َ ُخٔذی ٣َا یَِٜ َٗ زُ  ٌُ َٓآُخُذ ٩ِ٣ٔ ٣َأٟطٔ َو َا َشِظ  أَ

ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، اشہؾ نب رعفة، فہ اےنپ فادل ےس، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک دنہہ اوبایفسؿ یک اہیلہ دختم وبنی یلص 

ں ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! اوبایفسؿ اکی وجنکس صخش ےہ فہ ہن وت ھجم وک افر ہن ریمی اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہںیئ افر اوہن

افالد وک رخہچ دےتی ںیہ ای ںیم اؿ ےک امؽ ںیم ےس ریغب االطع ےک ےل گوں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اس دقر ےل گو 

 سج دقر مت افر اہمترے ےچب اکیف وہ۔

 امیہ، فعیک، اشہؾ نب رعفة، فہ اےنپ فادل ےس، اعہشئ دصہقیاقحس نب ارب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکی مکح ںیم دف مکح رکےن ےس قلعتم

 اتکب اداب ااضقلة :   ابب

 اکی مکح ںیم دف مکح رکےن ےس قلعتم

     1722    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حشین ب٩ ٨٣ؼور ب٩ جٌرف، ٣برش ب٩ ًبساهَّلل، سٔیا٪ ب٩ حشین، جٌرف ب٩ ایاض، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابوبَکة :  راوی

ث٨ََ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اهَّللٔ  ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُبرشِّ ا٢َ َحسَّ َٗ رَفٕ  ٌِ ُِٟحَشیُِن ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼورٔ ب٩ِٔ َج رَفٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ا ٌِ ٩ًَِ َج َیاُ٪ ب٩ُِ حَُشیِٕن  ِٔ ا ُس

َة شَ  ٔلَيَّ أَبُو بََِکَ َتَب إ
َٛ ا٢َ  َٗ ًَلَي ٔسحِٔشَتاَ٪  ًَا٣َّٔل  َة َولَاَ٪  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔي بََِکَ  ٩ًَِ َّي إَٔیإض  ُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘

یَنَّ  ـٔ ِ٘ و٢ُ  َا َش ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َش َباُ٪  اهَّللُ  ـِ َُ ٔضي أََحْس بَیَِن َخِؼ٤َیِٔن َوصَُو  ِ٘ ائَیِٔن َو َا َش ـَ َ٘ إئ بٔ ـَ َٗ  أََحْس فٔي 

نیسح نب وصنمر نب رفعج، رشبم نب دبع اہلل، ایفسؿ نب نیسح، رفعج نب اایس، دبعارلنمح نب اوبرکبة ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن 

 ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہن مکح رکے وکیئ صخش اکی دقمہم ںیم دف روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک  آپ یلص اہلل

 دقمامت اک افر ہن وکیئ مکح دے دف آدویمں ےک درایمؿ سج فتق فہ ہصغ ںیم وہ )ینعی ہصغ یک احتل ںیم ہلصیف ہن رکے(۔

  نب اوبرکبةنیسح نب وصنمر نب رفعج، رشبم نب دبعاہلل، ایفسؿ نب نیسح، رفعج نب اایس، دبعارلنمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ہلصیف وک ای زیچ وتڑیت ےہ؟

 اتکب اداب ااضقلة :   ابب

 ہلصیف وک ای زیچ وتڑیت ےہ؟

     1723    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٙ ب٩ ابزاہی٥، وٛیٍ، ہظا٦ ب٩ رعوة، وہ اپ٨ے واٟس سے، زی٨ب ب٨  ا٦ س٤٠ہاسح :  راوی

٩ًَِ َزی٨ََِب ب٨ِٔٔ   ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی
ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  َِٟ  أَِخبََر٧َا إِٔسَح ا َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة  أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة 

ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َِٟح٩ُ بُٔححَّ  َٗ ٥ُِٜ أَ ـَ ٌِ ١َّ َب ٌَ َٟ ٤ََّا أ٧ََا َبرَشْ َو ٔلَيَّ َوإ٧ٔ ٥ُِ َتِدَتٔؼ٤ُوَ٪ إ َّٜ ٥َ إ٧ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ي اهَّللُ 
َّ ٤ََّا َػل إ٧ٔ َٓ ٕف  ٌِ تٔطٔ ٩ِ٣ٔ َب

 َّ إ٧ٔ َٓ ِّٙ أَخٔیطٔ َطِیّئا  ُط ٩ِ٣ٔ َح َٟ ِیُ   ـَ َٗ  ٩ِ٤َ َٓ  ٍُ ٔ ٣َا أَِس٤َ ًَلَي ٧َِحو ِٗٔضي بَِی٤َُٜ٨َا  ّة ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ أَ ٌَ َُٟط ِٗٔل  ٍُ َل ِٗ  ٤َا أَ

ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، اشہؾ نب رعفة، فہ اےنپ فادل ےس، زبنی تنب اؾ ہملس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

یئ صخش زابؿ فملس ےن اراشد رفامای مت گوگ ریمے اپس ڑگھجے )افر دقمامت( الےت وہ ںیم وت ااسنؿ وہں اہمترے ںیم ےس وک

 ہکلب دراز وہ ا ےہ رھپ ںیم ہلصیف رکفں اگ ایس رپ  و ونسں اگ رھپ ارگ ںیم یسک وک اس ےک اھبیئ اک قح انقح دگواؤں وت فہ اس وک اجزئ ہن وہاگ

 آگ اک اکی  اڑا دال ا وہں۔

 اقحس نب اربامیہ، فعیک، اشہؾ نب رعفة، فہ اےنپ فادل ےس، زبنی تنب اؾ ہملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہنتف داسد اچمےن فاال

 اتکب اداب ااضقلة :   ابب

 ہنتف داسد اچمےن فاال

     1724    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، اب٩ جزیخ، اب٩ ابو٠٣یٜہ، ًائظہ ػسش٘ہاسحٙ ب٩ ابزاہی٥، وٛیٍ، اب٩ جزیخ، ٣ح٤ :  راوی

ُس ب٩ُِ  ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ ح َوأ٧ََِبأ٧ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  َیاُ٪ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ  ٨ِ٣َُؼوٕر 

 ٩ًَِ ثَىٔي اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ا٢َ َحسَّ َف اٟزَِّجاَٗ َِ ٥َ إٔ٪َّ أَبِ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ   َِٟ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ََٜة  ٢ٔ اب٩ِٔ أَبٔي ٠َ٣ُِی



 

 

َِٟدٔؼ٥ُ  َٟسُّ ا ٔلَي اهَّللٔ اِْلَ  إ

تئکہ، اعہشئ دصہقی ےس
مل
 رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، انب رججی، دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، انب رججی، انب اوب

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای بس ےس ربا صخش دخافدن دقفس ےک زندکی ڑگھجا گو صخش ےہ )ینعی  و دفرسفں ےس ہنتف 

 داسد رکے(۔

تئکہ، اعہشئ دصہقی :  رافی
مل
 اقحس نب اربامیہ، فعیک، انب رججی، دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، انب رججی، انب اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجں رپ وگاہ ہن وہ وت فہ سک رطہقی ےس مکح دے

 اتکب اداب ااضقلة :   ابب

 اہجں رپ وگاہ ہن وہ وت فہ سک رطہقی ےس مکح دے

     1725    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلي، ًبسا اًلي، سٌیس، ٗتازة، سٌیس ب٩ ابوبززة، وہ اپ٨ے واٟس سے، ابو٣وسي :  راوی

ٌٔیسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َس َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیْس  ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ِبُس اِْلَ ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٩ًَِ أَبٔي  أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  أَبٔي بُزَِزَة 

َِٟیَص َٟٔواحٕٔس ٨ِ٣ُٔض٤َا بَ ٣ُ  ٥َ فٔي َزابَّٕة  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٔلَي ا٨َّٟٔييِّ َػل یِٔن وَسي أَ٪َّ َرُج٠َیِٔن اِخَتَؼ٤َا إ َٔ َضي بَٔضا بَِی٨َُض٤َا نِٔؼ َ٘ َٓ ٨َْة   یِّ

تی ےہ ہک دف آدویمں ےن روسؽ رکمی یلص رمعف نب یلع، دبعاالیلع، دیعس، اتقدة، دیعس نب اوبربدة، فہ اےنپ فادل ےس، اوبومیس ےس رفا

اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی اجونر ےک ہلسلس ںیم ڑگھجا ای یسک ےک اپس وگاہ ںیہن اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دفونں وک 

 آداھ آداھ دال دای۔

 ، اوبومیسرمعف نب یلع، دبعاالیلع، دیعس، اتقدة، دیعس نب اوبربدة، فہ اےنپ فادل ےس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احمک اک مسق دالےن ےک فتق تحیصن رکےن ےس قلعتم

 اتکب اداب ااضقلة :   ابب

 احمک اک مسق دالےن ےک فتق تحیصن رکےن ےس قلعتم

     1726    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ًلي ب٩ سٌیس ب٩ ٣ُسوٚ، یحٌي ب٩ ابوزائسة، ٧آٍ ب٩ ٤ًز، اب٩ ابو٠٣یٜة :  راوی

٩ًَِ ا ٍٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ أَبٔي َزائَٔسَة  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕٚ و ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ٣َُِسُ ًَلٔيُّ ب٩ُِ َس ا٢َ لَا٧َِ  أَِخبََر٧َا  َٗ ََٜة  ب٩ِٔ أَبٔي ٠َ٣ُِی

٤َِ  أَ٪َّ َػاحٔبََتَضا أََػابَِتَضا َو  ًَ زَ َٓ َجِ  إِٔحَساص٤َُا َویَُسَصا َتِسمَي  َََٓخَ  ٕٔ ٔ ائ َزأ٪ بٔاٟلَّ ََٜٓتَِبُ  َجارٔیََتأ٪ َتَِخُ ی  ِت اِْلُِخَ أ٧َََِکَ

 َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َََٜٓتَب أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَبَّإض فٔي َذَٟٔک  ٔلَي اب٩ِٔ  ِو أَ٪َّ ا٨َّٟاَض إ َٟ ٠َِیطٔ َو ًَ عَي  ٤ُِٟسَّ ًَلَي ا َِٟی٤ٔیَن  َضي أَ٪َّ ا

َّٟذٔ  ٔ اِْلَیَة إٔ٪َّ ا ٠َِیَضا صَٔذظ ًَ َٓاِزًَُضا َواِت١ُ  ًَِواص٥ُِ  َازَّعَي ٧َاْض أ٣ََِوا٢َ ٧َإض َوز٣َٔائَُض٥ِ  ًُِلوا بَٔس ُ ِضٔس اهَّللٔ أ ٌَ ی٩َ َشِظتَرُوَ٪ بٔ

 َٗ ٔ َوأَی٤َِا٧ٔض٥ِٔ ث٨ّ٤ََا  ِ  ب َٓ ًِتََر ا َٓ ٠َِیَضا  ًَ َت٠َِوُت  َٓ ِوتَُضا  ًَ َس َٓ َّي َخَت٥َ اِْلَیَة  ةٔ َحً َُٟض٥ِ فٔي اِْلٔخَ  َٚ َٟئَٔک  َا َخََل ظُ ٠ٔیَّل أُو ََُٓسَّ  َذَٟٔک 

 ےس رفاتی ےہ ہک دف ڑلایں سافئ ںیم ومزے ایس رکیت 

 

تئکة
ںیھت یلع نب دیعس نب رسمفؼ، ییحی نب اوبزادئة، انعف نب رمع، انب اوبمل

اکی یلکن وت اس ےک اہھت ےس وخؿ اجری وہ راہ اھت اس ےن اہک ریمی اسیھت ےن ھجم وک امرا افر دفرسی ےن ااکنر ای ںیم ےن رضحت 

دبعاہلل نب ابعس وک رحتری ای اوہنں ےن  واب ںیم اھکل ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایس رطہقی ےس ہلصیف ای ےہ ہک مسق 

رپ ےہ ارگ گووگں وک اؿ ےک دوعے ےک اطمقب لم اج ا وت گوگ دفرسفں ےک امگوں افر اجونں اک دوعی رکےت افر اس اخوتؿ  دمیع ہیلع

ےک اسےنم ڑپھ اس آتی رکہمی وک )آتی رکہمی ےہ( آرخ کت ینعی  و گوگ اہلل ےک اسھت دہع افر مسق ےک وعض ھچک امتیل رخدیےت 

ں کت ہک آتی رکہمی وک متخ ای رھپ ںیم ےن اس اخوتؿ وک البای افر ہی آتی رکہمی التفت ںیہ اؿ اک آرخت ںیم ھچک ہصح ںیہن ےہ اہی

 یک۔ اس ےن ارقار ای اےنپ رجؾ اک سج فتق ہی ربخ رضحت انب ابعس وک پ یچن وت فہ یھب رسمفر وہےئ۔

  :  رافی

 

تئکة
 یلع نب دیعس نب رسمفؼ، ییحی نب اوبزادئة، انعف نب رمع، انب اوبمل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احمک سک رطہقی ےس ےل؟

 اتکب اداب ااضقلة :   ابب

 احمک سک رطہقی ےس ےل؟

     1727    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بونٌا٣ة، ابوًث٤ا٪ ٧ہسی، ابوسٌیس خسریسوار ب٩ ًبساهَّلل، ٣زحو٦ ب٩ ًبساٌٟزیز، ا :  راوی

٩ًَِ أَبٔي ًُ  ا٣ََة  ٌَ ٩ًَِ أَبٔي َن  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا ث٨ََا ٣َزِحُو٦ُ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبٔس اهَّللٔ  اُر ب٩ُِ  ٌٔیٕس أَِخبََر٧َا َسوُّ ٩ًَِ أَبٔي َس ِث٤َاَ٪ ا٨َِّٟضٔسیِّ 

 ًَ اؤیَُة َرضَٔي اهَّللُ  ٌَ ا٢َ ٣ُ َٗ ا٢َ  َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ىٔي ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔطٔ ا ٌِ ٕة َش َ٘ ًَلَي َح٠ِ َد  ٥َ َخَ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٨ُِط إٔ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل



 

 

 َٗ ٠َِی٨َا بَٔک  ًَ ًَلَي ٣َا َصَسا٧َا ٟٔٔسی٨ٔطٔ َو٩٣ََّ  اُٟوا َج٠َِش٨َا ٧َِسًُو اهَّللَ َو٧َِح٤َُسُظ  َٗ ا٢َ ٣َا أَِج٠ََش٥ُِٜ  َ٘ َش٥ُِٜ إ ٔاَّ َذَٟٔک ا٢َ آهَّللُ ٣َا أَِج٠َ َٓ

٤ََّا أََتانٔي جٔ  ٥ُِِٜٔ تَُض٤َّة َل٥ُِٜ َوإ٧ٔ ٥ِ أَِسَتِح٠ٔ َٟ ِّي  ٔن ا٢َ أ٣ََا إ َٗ َٔک  اُٟوا آهَّللُ ٣َا أَِج٠ََش٨َا إ ٔاَّ ذَٟ ًَزَّ َٗ أَِخبََرنٔي أَ٪َّ اهَّلَل  َٓ ََل٦  ٠َِیطٔ اٟشَّ ًَ بِرٔی١ُ 

َٜةَ  ٔ ٤َََِٟلئ  َوَج١َّ یَُباهٔي ب٥ُِٜٔ ا

، اوبامثعؿ یدہی، اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعمفہی ےن رفامای ہک وسار نب دبع

 

 اہلل، رموحؾ نب دبعازعلزی، اوبماعمة

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابرہ ےلکن احصہب رکاؾ ےک ہقلح رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درایتف رفامای مت سک فہج ےس ےھٹیب

دخافدن دقفس ےس داع رکےت وہےئ ےھٹیب ںیہ افر اس اک رکش ادا رکےت ںیہ ہک اس ےن اانپ دنی مہ التبای افر مہ وہ؟ اوہنں ےن رعض ای 

وہ؟  رپ ااسحؿ ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک جیھب رک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای   اہں دخا یک مسق مت اس فہج ےس ےھٹیب

 ایس فاےطس ےھٹیب ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم ےن مت وک اس فاےطس مسق ںیہن دی ہک مت وک اوہنں ےن اہک دخا یک مسق مہ

وھجاٹ اھجمس ہکلب اس ےیل ہک ربجالیئ ریمے اپس رشتفی الےئ افر ھجم ےس ایبؿ ای ہک دخافدن دقفس مت گووگں ےس رفوتشں رپ رخف 

دخا اعتیل یک مسق احصہب رکاؾ وک دی افر یہی رطہقی ےہ مسق ےنیل اک دخافدن دقفس ےک العفہ افر  رک ا ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 یسک یک مسق ںیہن اھکان ہاےیہ۔

، اوبامثعؿ یدہی، اوبدیعس دخری :  رافی

 

 وسار نب دبعاہلل، رموحؾ نب دبعازعلزی، اوبماعمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اداب ااضقلة :   ابب

 احمک سک رطہقی ےس ےل؟

     1728    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ حٔؽ، وہ اپ٨ے واٟس سے، ابزاہی٥ ب٩ كہ٤ا٪، ٣وسٰي ب٩ ً٘بہ، ػٔوا٪ ب٩ س٠ی٥، ًلاء ب٩ ششار، ابوہزیزہ :  راوی

ًَ أَِخ  َبَة  ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوَسي ب٩ِٔ ًُ ثَىٔي إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ كَِض٤َاَ٪  ا٢َ َحسَّ َٗ ثَىٔي أَبٔي  َٗا٢َ َحسَّ ِٕٔؽ  ٩ًَِ بََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح َواَ٪ ب٩ِٔ ُس٠َِی٥ٕ  ِٔ ٩ِ َػ

٠ًََِیطٔ َوَس  َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ََل٦ َرُجَّل ًََلأئ ب٩ِٔ َشَشإر  ٠َِیطٔ اٟشَّ ًَ ٥َ َرأَی ًٔیَسي اب٩ُِ ٣َزَِی٥َ  َّ٠

 ٔ ََل٦ آ٨ِ٣َُ  ب ٠ًََِیطٔ اٟشَّ ا٢َ ًٔیَسي  َٗ ََٟط إ ٔاَّ صَُو  ٔ َّٟٔذی  َا إ ا٢َ  َا َواهَّللٔ ا َٗ   َ ِٗ َٟطُ أرََسَ ا٢َ  َ٘ َٓ  ُٚ بُِ  َبَصٔیَشُِسٔ ذَّ َٛ  اهَّللٔ َو

امہطؿ، ومٰیس نب ہبقع، وفصاؿ نب میلس، اطعء نب ک ار، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ادمح نب صفح، فہ اےنپ فادل ےس، اربامیہ نب 

ےن اراشد رفامای ٰیسیع ےن اکی صخش وک داھکی وچری رکےت وہےئ وت اس ےس رفامای وت ےن وچری یک؟  روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ٰیسیع ےن رفامای ںیم ےن دخافدن دقفس رپ نیقی ای افر اینپ آھکن )ینعی  اس ےن اہک ںیہن! اہلل یک مسق ہک سج ےک العفہ وکیئ وبعمد ںیہن۔



 

 

 اےنپ عاشدہہ وک( وھجاٹ اتھجمس وہں۔

 ادمح نب صفح، فہ اےنپ فادل ےس، اربامیہ نب امہطؿ، ومٰیس نب ہبقع، وفصاؿ نب میلس، اطعء نب ک ار، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االاعتسذة : ابب

 انپہ ہاانہ

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 انپہ ہاانہ

     1729    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س، ٣ٌاذ ب٩ جب١ابوًبساٟزح٩٤ اح٤س ب٩ طٌیب، ٤ًزو ب٩ ًلي، ابوًاػ٥، اب٩ ابوذ٧ب، اسیس ب٩ ابواسی :  راوی

ًَا ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ِیٕب  ٌَ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَِح٤َُس ب٩ُِ ُط ًَ ا٢َ أَِخبََر٧َا أَبُو  َٗ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔي ذٔئِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ ٔػ٥ٕ 

ًَِبٔس اهَّللٔ اذٔ ب٩ِٔ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ثَىٔي أَٔسیُس ب٩ُِ أَبٔي أَٔسیٕس  َّي اهَّللُ  َحسَّ َٓا٧َِتَوز٧َِا َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ا٢َ أََػاب٨ََا كَعٌّ َوُه٤َ٠ِْة  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ 

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّي اهَّللُ  َد َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َََٓخَ ٨َاُظ  ٌِ ٣ّا ٣َ َِّي ب٨َٔا ث٥َُّ َذََکَ ّلََکَ ٥َ ُٟٔیَؼل
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َٓ  ١ُِٗ ا٢َ  َ٘ َٓ َِّي ب٨َٔا  ٠ُِ  ٣َا ٥َ ُٟٔیَؼل ُ٘

ٔٔیَک ل١َُّ َطِیٕئ  وِّذََتیِٔن حٔیَن ت٤ُِٔسي َوحٔیَن ُتِؼبُٔح ثَََلثّا یَِٜ ٌَ ٤ُ ِٟ ١ُِٗ صَُو اهَّللُ أََحْس َوا ا٢َ  َٗ ُٗو٢ُ   أَ

اوبدبعارلنمح ادمح نب بیعش، رمعف نب یلع، اوباعمص، انب اوبذبن، ادیس نب اوبادیس، اعمذ نب لبج ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن 

 امدج ےس ہک  ھچک ابرش ربیس افر ادنریھا اھچ ایگ وت مہ گووگں ےن امنز ڑپےنھ ےک ےیل روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اےنپ فادل

ااظتنر ای رھپ ھچک اہک سج اک ہی بلطم اھت ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابرہ رشتفی الےئ امنز ڑپےنھ ےک فاےطس وت آپ یلص 

  اہلل ہیلع فآہل
ٌ
د
َ
ح
َ
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 ۔ فملس ےن رفامای وہک وت ںیم ےن اہک ای وہکں )ینعی ای ڑپوھں( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ڑپوھ ۔ق

اس حبص ف اشؾ( ہی وسرںیت مت وک اکی ربایئ ےس اچب ںیل
َ
ّ
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 یگ۔ افر وعمذنیت )ینعی ق

 اوبدبعارلنمح ادمح نب بیعش، رمعف نب یلع، اوباعمص، انب اوبذبن، ادیس نب اوبادیس، اعمذ نب لبج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االاعتسذة :   ابب



 

 

 انپہ ہاانہ

     1730    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یو٧ص ب٩ ًبسا اًلي، اب٩ وہب، حٔؽ ب٩ ٣یُسہ، زیس ب٩ اس٥٠، ٣ٌاذ ب٩ ًبساهَّلل ب٩ خبیب :  راوی

٩ًَِ َزیِسٔ  َة  ُِٔؽ ب٩ُِ ٣َِیَُسَ ا٢َ أَِخبََرنٔي َح َٗ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ًَِبسٔ اِْلَ اذٔ ب٩ِٔ ب٩ِٔ أَِس٠َ  أَِخبََر٧َا یُو٧ُُص ب٩ُِ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ  ٥َ

 َّٜ ٣َ ٔٙ ی ٥َ فٔي َطٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٨ُِ  ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ُخبَِیٕب  َٓأََػِبُ  ُخ٠َِوّة ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ ًَ َة 

 ١ُِٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ََٓس٧َِوُت ٨ِ٣ُٔط  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  َّي  اهَّللٔ َػل ٙٔ َحً ٠َ َٔ ِٟ ١ُِٗ أًَُوذُ بَٔزبِّ ا ا٢َ  َٗ ُٗو٢ُ  ٠ُُِٗ  ٣َا أَ  ١ُِٗ ا٢َ  َٗ ُٗو٢ُ  ٠ُِ  ٣َا أَ ُ٘ َٓ

١َ ٨ِ٣ُٔض٤َا ـَ ِٓ َ َذ ا٨َّٟاُض بٔأ وَّ ٌَ ا٢َ ٣َا َت َٗ ي َخَت٤ََضا ث٥َُّ 
َّ ١ُِٗ أًَُوذُ بٔزَبِّ ا٨َّٟأض َحً ا٢َ  َٗ  َخَت٤ََضا ث٥َُّ 

رسیمہ، زدی نب املس، اعمذ نب دبعاہلل نب بیبخ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ رکمی یلص ویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، صفح نب 

 ہیلع اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ اھت ہکم رکمہم ےک راہتس ںیم اکی رمہبت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اہنت اپای وت آپ یلص اہلل

فملس ےن رفامای مت وہک ںیم ےن رعض ای ای وہکں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فآہل فملس ےک اپس اچنہپ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ۔ اہیں کت ہک اس وسرت  رفامای وہک۔ ںیم ےن رعض ای
ِ
ق

لْفَلَ

 ا
ِّ
ُعوُذ رِبَب

َ
ْ أ

ُ

 

ای وہکں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وہک۔ ق

اِس۔ وک یھب متخ رفامای ہک ںیہن نکیل  وک متخ ای )ینعی لمکم وسرںیت التفت رفامیئ( اس ےک
َ
ّ

 

 ال
ِّ
ُعوُذ رِبَب

َ
ْ أ

ُ

 

دعب )وسرہ اکاتس ینعی( ق

 گووگں ےن انپہ بلط یک دفونں ےس رتہب۔

 ویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، صفح نب رسیمہ، زدی نب املس، اعمذ نب دبعاہلل نب بیبخ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 انپہ ہاانہ

     1731    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ًلي، ٨ٌٗيي، ًبساٌٟزیز، ًبساهَّلل ب٩ س٠امی٪، ٣ٌاذ ب٩ ًبساهَّلل ب٩ خبیب، وہ اپ٨ے واٟس سے، ً٘بہ ب٩ ًا٣ز  :  راوی

 جہىي

 ٪َ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ُس٠َامِیَ  ٩ًَِ  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ثَىٔي ا ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ُس ب٩ُِ  ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ُخبَِیٕب أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ اذٔ ب٩ِٔ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ  

 ٔ ُٗوزُ ب ا٢َ بَِی٨َا أ٧ََا أَ َٗ ُِٟحَضىٔيِّ  ٕ ا ًَا٣ٔز َبَة ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ َبُة ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِ٘ ا٢َ یَا ًُ َٗ َُزَِوةٕ إٔذِ  ٥َ َراح٠ََٔتُط فٔي  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َزُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل

١ُِٗ صُوَ  ا٢َ  َ٘ َٓ ُٗو٢ُ  ٠ُِ  ٣َا أَ ُ٘ َٓ أَٟثَة  ََٟضا اٟثَّ ا َ٘ َٓ   ُ ٌِ اِسَت٤َ َٓ  ١ُِٗ َبُة  ِ٘ ا٢َ یَا ًُ َٗ ُ  ث٥َُّ  ٌِ َٓاِسَت٤َ و ١ُِٗ  أَ اٟشُّ َٓرَقَ َّي اهَّللُ أََحْس  َرَة َحً



 

 

١ُِٗ أًَُوذُ بَٔزبِّ اٟ أَ  ي َخَت٤ََضا ث٥َُّ َِقَ
َّ ُط َحً ٌَ أُِت ٣َ ٙٔ َوَِقَ ٠َ َٔ ِٟ ١ُِٗ أًَُوذُ بَٔزبِّ ا  

أَ َّي َخَت٤ََضا ث٥َُّ َخَت٤ََضا ث٥َُّ َِقَ طُ َحً ٌَ أُِت ٣َ َٓرَقَ ٨َّأض 

َذ ب٤ِٔٔث٠ٔض٩َّٔ أََحْس  وَّ ٌَ ا٢َ ٣َا َت َٗ 

دبعاہلل نب امیلسؿ، اعمذ نب دبعاہلل نب بیبخ، فہ اےنپ فادل ےس، ہبقع نب اعرم ینہج ےس رفاتی ےہ  دمحم نب یلع، یبنعق، دبعازعلزی،

وہک  ہک ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک افینٹن وک چنیھک راہ اھت اکی اہجد ےک رفس ںیم۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وہک اے ہبقع! ںیم نس رک اخومش راہ۔ رھپ رسیتی اے ہبقع! ںیم نس رک اخومش وہایگ۔ رھپ

 رمہبت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وہک )ینعی ڑپوھ( ںیم ےن رعض ای ای وہکں )ینعی ای ڑپوھں( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

۔
ِ
ق

لْفَلَ

 ا
ِّ
ُعوُذ رِبَب

َ
ْ أ

ُ

 

انچہچن ںیم ےن یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ڑپاھ اہیں کت ہک وسرت وک لمکم ای  ےن رفامای ڑپوھ ق

اِس۔ ڑپاھ ںیم ےن یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ڑپاھ اہیں کت ہک متخ ای۔ رھپ رفامای اؿ
َ
ّ

 

 ال
ِّ
ُعوُذ رِبَب

َ
ْ أ

ُ

 

یک لثم  رھپ ۔ق

 (ہ اس وسرت ںیم ام یگ یئگ ےہ یسک وسرت ںیم انپہ ںیہن ام یگ یئگیسک ےن انپہ ںیہن ام یگ )ینعی یسیج انپ

 دمحم نب یلع، یبنعق، دبعازعلزی، دبعاہلل نب امیلسؿ، اعمذ نب دبعاہلل نب بیبخ، فہ اےنپ فادل ےس، ہبقع نب اعرم ینہج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 انپہ ہاانہ

     1732    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ًث٤ا٪ ب٩ حٜی٥، خاٟس ب٩ ٣د٠س، ًبساهَّلل ب٩ س٠امی٪ ا اس٠َّم، ٣ٌاذ ب٩ ًبساهَّلل ب٩ خبیب، ً٘بہ ب٩ ًا٣ز  :  راوی

 جہىي

٩ًَِ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ًُِث٤َ  َ٪ اِْلَِس٠ََّٔمُّ  ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ثَىٔي 
ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ٣َِد٠َٕس  ا٢َ َحسَّ َٗ ٜٔی٥ٕ  اذٔ اَ٪ ب٩ِٔ َح ٌَ ٣ُ

 ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ لٔي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ِٟحَُضىٔيِّ  ٕ ا ًَا٣ٔز َبَة ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ُخبَِیٕب  ًَ ُٗو٢ُ ب٩ِٔ  ٠ُُِٗ  َو٣َا أَ  ١ُِٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

 َّ أَص٩َُّ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٓرَقَ ١ُِٗ أًَُوذُ بٔزَبِّ ا٨َّٟأض   ٔٙ ٠َ َٔ ِٟ ١ُِٗ أًَُوذُ بَٔزبِّ ا ١ُِٗ صَُو اهَّللُ أََحْس  ا٢َ  َٗ ٥َِٟ ا٢َ  َٗ ٥َ ث٥َُّ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ي اهَّللُ 

وَّذِ ا٨َّٟاُض ب٤ِٔٔث٠ٔض٩َّٔ أَِو  ٌَ وَّذُ ا٨َّٟاُض ب٤ِٔٔث٠ٔض٩َّٔ  َیَت ٌَ   َا َیَت

ادمح نب امثعؿ نب میکح، اخدل نب دلخم، دبعاہلل نب امیلسؿ االیملس، اعمذ نب دبعاہلل نب بیبخ، ہبقع نب اعرم ینہج ےس رفاتی ےہ ہک 

ْ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم ےس رفامای وہک ںیم ےن رعض ای ای وہکں؟ آپ یلص اہلل ہیلع

ُ

 

 فآہل فملس ےن رفامای وہک۔ ق

اِس ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رھپ اؿ یک
َ
ّ

 

 ال
ِّ
ُعوُذ رِبَب

َ
ْ أ

ُ

 

 ق
ِ
ق

لْفَلَ
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ِّ
ُعوُذ رِبَب

َ
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ُ

 

 افر ق
ٌ
د
َ
ح
َ
ُ أ
َ
 التفت رفامیئ افر اراشد رفامای ُهوَ اّلّ



 

 

 )ینعی اؿ وسروتں ںیم یسیج اجعم افر ؤم ر انپہ ام یگ یئگ ےہ یسک اؿ وسروتں یسیج انپہ یسک ےن ںیہن ام یگ ای گوگ اؿ یسیج انپہ ںیہن امےتگن

 (وسرت ںیم ایسی انپہ ںیہن ام یگ یئگ

 ادمح نب امثعؿ نب میکح، اخدل نب دلخم، دبعاہلل نب امیلسؿ االیملس، اعمذ نب دبعاہلل نب بیبخ، ہبقع نب اعرم ینہج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 انپہ ہاانہ

     1733    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ خاٟس، وٟیس، ابو٤ًزو، یحٌي، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥ ب٩ حارث، ابوًبساهَّلل، اب٩ ًابص جہىي :  راوی

ٔس ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ بِ أَِخبََر٧َا ٣َحِ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َیِحٌَي  ٤ِزٕو  ًَ ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟؤٟیُس  ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحارٔٔث أَِخبََرنٔي ٤ُوزُ ب٩ُِ َخأٟٕس  ٩ٔ ا

 ًَ َّي اهَّللُ  ُِٟحَضىٔيِّ أَِخبََرُظ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ًَابٕٔص ا ًَِبسٔ اهَّللٔ أَ٪َّ اب٩َِ  ا٢َ أَبُو  َٗ َُّٟک أَِو  ًَابٕٔص أ ََا أَزُ َٟطُ یَا اب٩َِ  ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

١ُِٗ أًَُوذُ بَٔزبِّ  ا٢َ  َٗ ا٢َ بَلَي یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  َٗ وِّذُوَ٪  ٌَ ٤َُِٟت ذُ بٔطٔ ا وَّ ٌَ ١ٔ ٣َا یََت ـَ ِٓ
َ ١ُِٗ أًَُوذُ بٔزَبِّ ا٨َّٟأض  أ ََا أُِخبٔرَُ  بٔأ ٙٔ َو  ٠َ َٔ ِٟ ا

 وَرَتیِٔن َصاَتیِٔن اٟشُّ 

 ومحمد نب اخدل، ف دی، اوبرمعف، ییحی، دمحم نب اربامیہ نب احرث، اوبدبع اہلل، انب اعسب ینہج ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

اوہنں  فآہل فملس ےن اؿ ےس رفامای اے اعسب! ای ںیم ھجت وک ہن التبؤں بس ےس رتہب انپہ ہک سج ےس انپہ امےتگن ںیہ انپہ امےنگن فاےل۔

ُعوُذ رِبَ 
َ
ْ أ

ُ

 

 ق
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ُعوُذ رِبَب

َ
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ُ

 

اِس۔ےن رعض ای ویکں ںیہن اتبںیئ ای روسؽ اہلل! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای۔ ق
َ
ّ

 

 ال
ِّ
 ب

 ومحمد نب اخدل، ف دی، اوبرمعف، ییحی، دمحم نب اربامیہ نب احرث، اوبدبعاہلل، انب اعسب ینہج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 انپہ ہاانہ

     1734    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ز٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪، ب٘یہ، بحیر ب٩ سٌس، خاٟس ب٩ ٣ٌسا٪، جبیر ب٩ نٔیر، ً٘بہ ب٩ ًا٣ :  راوی

َساَ٪  ٌِ ٩ًَِ َخأٟٔس ب٩ِٔ ٣َ ٕس  ٌِ ث٨ََا بَٔحیرُ ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ُة  ث٨ََا َب٘ٔیَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ِزُو ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪  ًَ َبَة أَِخبََرنٔي  ِ٘ ًُ ٩ًَِ  ٕ یِر َٔ ٔ ب٩ِٔ نُ ٩ًَِ ُجَبیِر  

٠َْة  ِِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َب َّي اهَّللُ  ا٢َ أُصِسَٔیِ  ٨٠َّٟٔٔييِّ َػل َٗ  ٕ ًَا٣ٔز َّي ب٩ِٔ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ وزَُصا بٔطٔ  ُ٘ َبُة َش ِ٘ َٛٔبَضا َوأََخَذ ًُ َطِضَباُئ ََفَ



 

 

 ِٟ ١ُِٗ أًَُوذُ بَٔزبِّ ا أِ  ا٢َ اِِقَ َٗ أُ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  ا٢َ َو٣َا أَِِقَ َٗ  
ِ أ َبَة اِِقَ ِ٘ ٌُ ٔ ٟ ٥َ

٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ًَ اهَّللُ  ًَاَزَصا  َ أ َٓ  َٙ ٙٔ ٩ِ٣ٔ ََشِّ ٣َا َخ٠َ ٠َ لَيَّ َٔ

ىٔي ب٤ِٔٔث٠ٔ  ٌِ ٤ُُِٗ  َش ٤َا  َٓ ٠ََّک َتَضاَو٧َِ  بَٔضا  ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ ا  ِح بَٔضا ٔجسًّ ٥َِٟ أََِفَ ِّي  َٖ أَن َز ٌَ َٓ أِتَُضا  ي َِقَ
َّ  َضاَحً

ہل رمعف نب امثعؿ، ہیقب، ریحب نب دعس، اخدل نب دعماؿ، ریبج نب ،ریف، ہبقع نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآ

فملس ےک فاےطس اکی دیفس مسق ےک رچخ اک ہفحت آای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس رپ وسار وہےئ افر رضحت ہبقع اس وک ہ ےتچنی وہےئ 

لچ ڑپے۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت ہبقع ےس رفامای اے ہبقع ڑپوھ۔ اوہنں ےن رعض ای ای ڑپوھں؟ آپ 

 ۔ رھپ اس وک دفابرہ ڑپاھ۔ اہیں کت ہک ںیم ےن اس وک ڑپاھ۔ آپ یلص یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ِ
ق

لْفَلَ

 ا
ِّ
ُعوُذ رِبَب

َ
ْ أ

ُ

 

 ےن رفامای ڑپوھ ۔ق

 ےن اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اچہپؿ ایل ہک ںیم تہب وخش ںیہن وہا۔ ہی ابت نس رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اک ا اتگل ےہ ہک مت

 یک ھجم وک اس یسیج وکیئ دفرسی وسرت ںیہن  یل۔ اس یک دقر ںیہن

 رمعف نب امثعؿ، ہیقب، ریحب نب دعس، اخدل نب دعماؿ، ریبج نب ،ریف، ہبقع نب اعرم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 انپہ ہاانہ

     1735    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ حزا٦ تز٣ذی، ابواسا٣ة، سٔیا٪، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟح، ًبساٟزح٩٤ ب٩ جبیر ب٩ نٔیر، :  راوی

اؤیَ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا أَبُو أَُسا٣ََة  َٗ ٔ أَِخبََر٧َا ٣ُوَسي ب٩ُِ حٔزَا٦ٕ اٟتِّر٣ِٔٔذیُّ  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ُجَبیِر ًَ  ٩ًَِ َة ب٩ِٔ َػأٟٕح 

٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َُّط َسأ٢ََ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٕ أ٧َ ًَا٣ٔز َبَة ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ یِر َٔ ٨َا ب٩ِٔ نُ أ٣ََّ َٓ َبُة  ِ٘ ا٢َ ًُ َٗ وَِّذَتیِٔن  ٌَ ٤ُِٟ

 ًَ َّي اهَّللُ  ٔ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َساة َِ ِٟ ٥َ بٔض٤َٔا فٔي َػََلةٔ ا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

، ایفسؿ، اعمفہی نب اصحل، دبعارلنمح نب ریبج نب ،ریف، فہ اےنپ فادل ےس، ہبقع نب اعرم ےس رفاتی 

 

ومیس نب زحاؾ رتذمی، اوبااسمة

 اؿ وسروتں وک چ انھک ہااہ( ےہ اوہنں ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ای وسرہ وعمذنیت ےک ابرے ںیم )ینعی

رضحت ہبقع ےن اہک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز رجف یک اامتم رفامیئ افر یہی دفونں وسرںیت التفت رفامںیئ  اہک امتؾ 

 گوگ نس رک ھکیس ںیل۔

، ایفسؿ، اعمفہی نب اصحل، دبعارلنمح نب ریبج نب ،ریف :  رافی

 

 ،ومیس نب زحاؾ رتذمی، اوبااسمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 انپہ ہاانہ

     1736    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ًا٣ز ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟزح٩٤، ٣ٌاویہ، اٌَٟلء ب٩ حارث، ٣ٜحو٢، ً٘بہ :  راوی

 ِٟ ََلٔئ ب٩ِٔ ا ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا اؤیَُة  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ث٨ََا  َٗا٢َ َحسَّ إر 
ُس ب٩ُِ َبظَّ َبَة أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ِ٘ ًُ ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َُِٜحو٢ٕ  َحارٔٔث 

أَ بٔض٤َٔا فٔي َػََلةٔ اٟ ٥َ َِقَ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ِبٔح أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل  ؼُّ

دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، اعمفہی، االعلء نب احرث، وحکمؽ، ہبقع نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 امنز رجف ںیم اؿ دفونں وسرت یک التفت رفامیئ۔

 دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، اعمفہی، االعلء نب احرث، وحکمؽ، ہبقع نب اعرم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 انپہ ہاانہ

     1737    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہ، ً٘بہ ب٩ ًا٣زاح٤س ب٩ ٤ًزو، اب٩ وہب، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟح، اب٩ حارث، اٌَٟلء، ٗاس٥، ٣ٌاوی :  راوی

َِٟحا ٩ًَِ اب٩ِٔ ا اؤیَُة ب٩ُِ َػأٟٕح  ٌَ ا٢َ أَِخبََرنٔي ٣ُ َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ َوصِٕب  َٗ ٤ِزٕو  ًَ أس٥ٔ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ََلُئ  ٌَ ِٟ رٔٔث َوصَُو ا

ُٗوزُ بَٔزُسو٢ٔ  ٨ُِ  أَ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ ًَا٣ٔز َبَة ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ اؤیََة  ٌَ َّي اهَّللُ  ٣َِولَي ٣ُ ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ رَفٔ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔي اٟشَّ ًَ َّي اهَّللُ  اهَّللٔ َػل

ٙٔ َو  ٠َ َٔ ِٟ ١ُِٗ أًَُوذُ بَٔزبِّ ا ٤َىٔي  َّ٠ ٌَ َٓ ئََتا  ٤ُِّ٠ًََک َخیَِر ُسوَرَتیِٔن ُِقٔ ُ َبُة أ ََا أ ِ٘ ٥َ یَا ًُ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  َ٠ َٓ ٥ِ یََزنٔي ١ُِٗ أًَُوذُ بَٔزبِّ ا٨َّٟأض 

ا ََفََْ َرُسو٢ُ  َّ٤٠ََٓ أض 
ِبٔح ٨٠َّٟٔ ي بٔض٤َٔا َػََلَة اٟؼُّ

َّ ِبٔح َػل ا ٧َز٢ََ َٟٔؼََلةٔ اٟؼُّ َّ٤٠َ َٓ ا  ِرُت بٔض٤َٔا ٔجسًّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ رُسٔ َّي اهَّللُ   اهَّللٔ َػل

َٕ َرأَیَِ   ِی َٛ َبُة  ِ٘ ا٢َ یَا ًُ َ٘ َٓ ٔلَيَّ  َ  إ َٔ َِٟت ََلةٔ ا  ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ

نب رمعف، انب فبہ، اعمفہی نب اصحل، انب احرث، االعلء، اقمس، اعمفہی، ہبقع نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رفس ںیم روسؽ  ادمح

 ںیم رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک وساری اک اجونر چنیھک راہ اھت۔ اس دفراؿ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اے ہبقع! ای

 مت وک بس ےس رتہب
ِّ
ُعوُذ رِبَب

َ
ْ أ

ُ

 

 وسرںیت  و ڑپیھ یئگ ںیہ فہ دف وسرت الھکسؤں؟ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک ۔ ق

اِس ۔ الھکسںیئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن الم ہظ رفامای ںیم زایدہ وخش ںیہن وہا سج فتق حبص یک امنز ےک ےیل آپ ارتے 
َ
ّ

 

ال



 

 

 فملس ےن امنز ںیم یہی وسرںیت التفت رفامںیئ۔ سج فتق امنز ےس رفاتغ وہیئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

 فملس ےن ریمی اجبن داھکی افر رفامای اے ہبقع مت ای ت ےھج؟

 ادمح نب رمعف، انب فبہ، اعمفہی نب اصحل، انب احرث، االعلء، اقمس، اعمفہی، ہبقع نب اعرم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 انپہ ہاانہ

     1738    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ خاٟس، وٟیس، اب٩ جابز، ٗاس٥ ابوًبساٟزح٩٤، ً٘بہ ب٩ ًا٣ز :  راوی

 ٔ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَِخبََرن ًَ أس٥ٔ أَبٔي  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا  ٕ ثَىٔي اب٩ُِ َجابٔز ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟؤٟیُس  ث٨ََا ا َٗا٢َ َحسَّ ا٢َ ي ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َخأٟٕس  َٗ  ٕ ًَا٣ٔز َبَة ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ

 َ٘ ٕب ٩ِ٣ٔ ت٠َِٔک ا٨ِّٟ َ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔي َن ًَ َّي اهَّللُ  ُٗوزُ بَٔزُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل أَِج٠ِ٠َُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ بَِی٨َا أَ َٓ َبُة  ِ٘ ُب یَا ًُ َٛ ا٢َ أ ََا َتزِ َٗ أب إٔذِ 

ا٢َ أ ََا  َٗ ٥َ ث٥َُّ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َب َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َٛ ِب ٣َزِ َٛ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ أَِر ًَ َّي اهَّللُ  ُ  أَِ٪ یَُٜوَ٪ َػل ِ٘ َٔ أَِط َٓ َبُة  ِ٘ ُب یَا ًُ َٛ َتزِ

ٔؼَیّة  ٌِ ٠ًَِّ  ٣َ ُ ا٢َ أ ََا أ َٗ ٥َ ث٥َُّ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ُِٟ  َوَرَٛٔب َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٨َز٢ََ َوَرِٛٔبُ  ص٨َُِیَضّة َو٧َزَ َٓ ٔ ٤َُک ُسوَرَتیِٔن ٩ِ٣ٔ َخیِر

١ُِٗ أًَُوذُ بٔزَ  ٙٔ َو  ٠َ َٔ ِٟ ١ُِٗ أًَُوذُ بٔزَبِّ ا أَنٔي  َٓأَِِقَ اُض 
أَ بٔض٤َٔا ا٨َّٟ أَ بٔض٤َٔا ث٥َُّ ٣َزَّ ُسوَرَتیِٔن َِقَ َٓرَقَ  ٦َ

سَّ َ٘ َت َٓ ََلةُ  أُٗٔی٤َِ  اٟؼَّ َٓ بِّ ا٨َّٟأض 

  َ٤ُِٗ أِ بٔض٤َٔا ل٤ََّ٠ُا ٤ِٔ٧َ  َو ٕ اِِقَ ًَا٣ٔز َبَة ب٩َِ  ِ٘ َٕ َرأَیَِ  یَا ًُ ِی
َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ  بٔي 

ویٹں ںیم ےس اکی اھگیٹ ںیم روسؽ ومحمد نب اخدل، ف دی، انب اجرب، اقمس اوبدبعارلنمح، ہبقع نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اھگ

وسار رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک وساری اک اجونر چنیھک راہ اھت ہک اس دفراؿ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے ہبقع ای مت 

ہقی ےس آپ یلص اہلل ہیلع ںیہن وہےت؟ ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تمظع اک ایخؽ ای افر رعض ای ںیم سک رط

فآہل فملس یک وساری رپ ڑچھ اتکس وہں۔ ھچک دری ےک دعب رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت وسار ںیہن وہےت اے ہبقع! ںیم 

فاےطس وسار وہا رھپ  ڈر ایگ ہک اک ا ہن وہ ہک انرفامین رکےن ےس انگہ وہ اجےئ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارتے افر ںیم ھچک دری ےک

ںیم ارتا افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وسار وہےئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم ھجت وک دف رتہب وسرت الھکسؤں؟ نج 

ُعوذُ 
َ
ْ أ

ُ

 

 ق
ِ
ق

لْفَلَ

 ا
ِّ
ُعوُذ رَِبب

َ
ْ أ

ُ

 

اِس۔ ڑپاھںیئ  وک گووگں ےن ڑپاھ ےہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم دف وسرںیت۔ ق
َ
ّ

 

 ال
ِّ
رِبَب

ہک اس دفراؿ امنز یک ریبکت وہیئگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آےگ ڑبھ ےئگ افر یہی وسرںیت التفت رفامںیئ رھپ ریمے اسےنم ےس 

 ےلکن افر رفامای مت ای ت ےھج اے ہبقع! مت اؿ دفونں وسرت وک ڑپوھ وسےن افر اےنھٹ ےک فتق۔



 

 

  دی، انب اجرب، اقمس اوبدبعارلنمح، ہبقع نب اعرمومحمد نب اخدل، ف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 انپہ ہاانہ

     1739    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًحَل٪، سٌیس ٣٘بری، ً٘بہ ب٩ ًا٣ز ٗتیبہ، ٟیث، اب٩ :  راوی

 ٕ ًَا٣ٔز َبَة ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ بُرٔیِّ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیٕس ا ٩ًَِ َس ًَِحََلَ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٍَ َرُسو٢ٔ  أَِخبََر٧َا  ٨ُِ  أ٣َِٔشي ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ

َبُة  ِ٘ ا٢َ یَا ًُ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٠ُُِٗ  ٣َاذَا اهَّللٔ َػل  ١ُِٗ َبُة  ِ٘ ا٢َ یَا ًُ َٗ ًَىِّي ث٥َُّ    ََٜ َش َٓ ُٗو٢ُ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  ٠ُِ  ٣َاَذا أَ ُ٘ َٓ  ١ُِٗ

 ُٗ ٠ُُِٗ  ٣َاَذا أَ  ١ُِٗ َبُة  ِ٘ ا٢َ َیا ًُ َ٘ َٓ ًَلَيَّ  ٠ُِ  ا٠َُّٟض٥َّ اِرزُِزُظ  ُ٘ َٓ ًَىِّي  ََٓشََٜ   ُٗو٢ُ َیا َرُسو٢َ اهَّللٔ  ١ُِٗ و٢ُ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ أَ ا٢َ  َ٘ َٓ  

ُٗو٢ُ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  ٠ُُِٗ  ٣َاَذا أَ  ١ُِٗ ا٢َ  َٗ َصا ث٥َُّ  ًَلَي آٔخٔ َّي أََتِیُ   أِتَُضا َحً َٓرَقَ  ٔٙ ٠َ َٔ ِٟ ١ُِٗ أًَُوذُ بٔزَبِّ ا٨َّٟأض أًَُوذُ بَٔزبِّ ا ا٢َ  َٗ  

ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػ  َٗ َصا ث٥َُّ  ًَلَي آٔخٔ َّي أََتِیُ   أِتَُضا َحً ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٨ًَِٔس َذَٟٔک ٣َا َسأ٢ََ َسائ١ْٔ ب٤ِٔٔث٠ٔض٤َٔا َو َا َٓرَقَ َّي اهَّللُ  ل

ٌٔیْذ ب٤ِٔٔث٠ٔض٤َٔا اَذ ٣ُِشَت ٌَ  اِسَت

ہبیتق، ثیل، انب الجعؿ، دیعس ربقمی، ہبقع نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ اج راہ اھت ہک 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے ہبقع! وہک۔ ںیم ےن رعض ای ای وہکں؟ )ینعی ای ڑپوھں؟( ای روسؽ اہلل! آپ اس دفراؿ 

اخومش وہ ےئگ رھپ رفامای اے ہبقع! )ہبقع ےن رھپ اہک( ای ڑپوھں؟ ای روسؽ اہلل! رھپ آپ اخومش وہ ےئگ۔ ںیم ےن اہک دخا رک ں رھپ 

 رفامںیئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے ہبقع وہک ینعی ڑپوھ۔ ںیم ےن رعض ای ای وہکں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

۔ ںیم ےن ڑپاھ اہیں کت ہک اس وک متخ ای رھپ آپ یلص اہلل
ِ
ق

لْفَلَ

 ا
ِّ
ُعوُذ رِبَب

َ
ْ أ

ُ

 

 ہیلع فآہل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وہک ۔ق

ےن رعض ای ای وہکں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وہک ۔ لق اوعذ ربب اکاتس۔ ںیم ےن اس وک ڑپاھ  فملس ےن رفامای وہک ںیم

آرخ کت۔ رھپ اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یسک امےنگن فاےل ےن اس ےک ربارب ںیہن اماگن افر ہن یسک انپہ ہاےنہ فاےل 

 ےن اس ےک ربارب انپہ ہایہ۔

 ہبیتق، ثیل، انب الجعؿ، دیعس ربقمی، ہبقع نب اعرم :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االاعتسذة :   ابب



 

 

 انپہ ہاانہ

     1740    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ث، یزیس ب٩ ابوحبیب، ابو٤ًزا٪ اس٥٠، ً٘بہ ب٩ ًا٣زٗتیبہ، ٟی :  راوی

َبةَ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔي ٤ًَِٔزاَ٪ أَِس٥َ٠َ  ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔي َحبٔیٕب  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ا٢َ أََتِیُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ  أَِخبََر٧َا  َٗ  ٕ ًَا٣ٔز ب٩ِٔ 

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوصُ  ًَ َّي اهَّللُ  ٩َِٟ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ  َٕ ئِىٔي ُسوَرَة یُوُس ئِىٔي ُسوَرَة صُوزٕ أَِِقٔ ٠ُِ  أَِِقٔ ُ٘ َٓ َس٣ٔطٔ  َٗ ًَلَي  ُ  یَٔسی  ٌِ َوَؿ َٓ َو َراْٛٔب 

 ٔٙ ٠َ َٔ ِٟ ١ُِٗ أًَُوذُ بَٔزبِّ ا ًَزَّ َوَج١َّ ٩ِ٣ٔ  َّ ٨ًَِٔس اهَّللٔ  أَ َطِیّئا أَب٠َِ  َترِقَ

 نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ہبیتق، ثیل، زیدی نب اوببیبح، اوبرمعاؿ املس، ہبقع

ںیم احرض وہا آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وسار ےھت ںیم ےن اانپ اہھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دقؾ رپ راھک افر رعض ای ای 

رہ ویفس۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رہزگ ںیہن ڑپوھ ےگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھجم ڑپاھںیئ وسرہ وہد افر وس

 دخافدن دقفس ےک زندکی رتہب زایدہ وسرہ قلف ےس۔

 ہبیتق، ثیل، زیدی نب اوببیبح، اوبرمعاؿ املس، ہبقع نب اعرم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 انپہ ہاانہ

     1741    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، یحٌي، اس٤اًی١، ٗیص، ً٘بہ ب٩ ًا٣ز :  راوی

ا َٗ ٌٔی١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َیِحٌَي  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا َّي أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل  ٕ ًَا٣ٔز َبَة ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ ِیْص  َٗ ث٨ََا  ٢َ َحسَّ

ٔلَي آٔخٔ اٟشُّ  ٙٔ إ ٠َ َٔ ِٟ ١ُِٗ أًَُوذُ بَٔزبِّ ا ٥َِٟ یَُز ٣ِٔث٠ُُض٩َّ  ًَلَيَّ آیَاْت  ا٢َ أ٧ُِز٢َٔ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٔلَي آٔخٔ اهَّللُ  ١ُِٗ أًَُوذُ بٔزَبِّ ا٨َّٟأض إ وَرةٔ َو 

وَر  ٔ اٟشُّ  ة

ت دمحم نب ینثم، ییحی، اامسلیع، سیق، ہبقع نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ھجم رپ دنچ آای

اِس۔
َ
ّ

 

 ال
ِّ
ُعوُذ رِبَب

َ
ْ أ

ُ

 

 آرخ کت افر ق
ِ
ق

لْفَلَ

 ا
ِّ
ُعوُذ رَِبب

َ
ْ أ

ُ

 

 انزؽ وہںیئ نج یسیج دےنھکی ںیم ںیہن آیئ۔ ق

  نب ینثم، ییحی، اامسلیع، سیق، ہبقع نب اعرمدمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 انپہ ہاانہ

     1742    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 طساز ب٩ سٌیس ابوك٠حہ، سٌیس جزیزی، ابونرضة، جابز ب٩ ًبساهَّلل٤ًزو ب٩ ًلي، بس٢،  :  راوی

ث٨ََ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس أَبُو ك٠ََِحَة  ازُ ب٩ُِ َس ث٨ََا َطسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ثَىٔي بََس٢ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ا٢َ أَِخبََر٧َا  َٗ ُِٟحَزیِزٔیُّ  ٌٔیْس ا ا َس

ٔ بِ  ٩ًَِ َجابٔز َة  ث٨ََا أَبُو َنرِضَ
٠ُُِٗ  َو٣َاَذا أَِِقَ َحسَّ أِ َیا َجابٔزُ  ٥َ اِِقَ

٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ لٔي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ َبٔي ٩ٔ  أُ بٔأ

رَقَ  َٓ ١ُِٗ أًَُوذُ بَٔزبِّ ا٨َّٟأض  ٙٔ َو  ٠َ َٔ ِٟ ١ُِٗ أًَُوذُ بَٔزبِّ ا  
أِ ا٢َ اِِقَ َٗ ِّي َیا َرُسو٢َ اهَّللٔ  أَ أ٧ََِ  َوأُم ٩َِٟ َترِقَ  بٔض٤َٔا َو

أِ ا٢َ اِِقَ َ٘ َٓ أِتُُض٤َا 

 ب٤ِٔٔث٠ٔض٤َٔا

رمعف نب یلع، دبؽ، دشاد نب دیعس اوبہحلط، دیعس رجریی، اوبرضنة، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ دفا وہں ای روسؽ اہلل! ِٰڑپوھ۔ ںیم ےن رعض ای ای ڑپوھں؟ ریمے فادلنی  !فملس ےن رفامای اے اجرب

اِس ڑپوھ۔ ںیم ےن اؿ دفونں وک ڑپ
َ
ّ

 

 ال
ِّ
ُعوُذ رِبَب

َ
ْ أ

ُ

 

 ق
ِ
ق

لْفَلَ

 ا
ِّ
ُعوُذ رِبَب

َ
ْ أ

ُ

 

اھ رھپ آپ یلص آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای۔ ق

  ےگ۔اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ڑپوھ مت اؿ یسیج )وسرت( رہزگ ہن ڑپوھ

 رمعف نب یلع، دبؽ، دشاد نب دیعس اوبہحلط، دیعس رجریی، اوبرضنة، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس دؽ ےس انپہ ہک سج ںیم وخػ ایہل ہن وہ

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 ہک سج ںیم وخػ ایہل ہن وہاس دؽ ےس انپہ 

     1743    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یزیس ب٩ س٨ا٪، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، ابوس٨ا٪، ًبساهَّلل ب٩ ابوہذی١، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز :  راوی

 َ ا٢َ أ٧ََِبأ٧َ َٗ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس أَِخبََر٧َا َیزٔیُس ب٩ُِ ٔس٨َإ٪  ًَ  ٩ًَِ ُِٟضَذی١ِٔ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ أَبٔي ا ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔي ٔس٨َإ٪  َیاُ٪  ِٔ ا ُس

 َٔ ٍٕ ٩ِ٣ٔ ٥ٕ٠ًِٔ  َا ی٨َِ ذُ ٩ِ٣ٔ أَِربَ وَّ ٌَ ٥َ لَاَ٪ یََت ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٤ِزٕو أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ًَ ًَإئ  َا اهَّللٔ ب٩ِٔ  ٍُ َوزُ ٠ِٕب  َا َیِدَظ َٗ  ٍُ َو٩ِ٣ٔ 

 ٍُ ِٕٔص  َا َتِظَب ٍُ َوَن  ُشِش٤َ



 

 

زیدی نب ہک ؿ، دبعارلنمح، ایفسؿ، اوبہک ؿ، دبعاہلل نب اوبیذلی، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

ی افر اس دؽ ےس  و ہک وخػ دخا ہن رکے افر اس 

ے

ب

 

ش

 

 ج
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داع ےس ہک سج یک فملس ہار ابوتں ےس انپہ امےتگن ےھت اس ملع ےس ہک  و عفن ہن 

 وبقتیل ہن وہ افر اس سفن ےس ہک  و رھب ا وہ )ینعی سج سفن ںیم تیشخ دخافدنی ہن وہ(۔

 زیدی نب ہک ؿ، دبعارلنمح، ایفسؿ، اوبہک ؿ، دبعاہلل نب اوبیذلی، دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہنیس ےک ہنتف ےس انپہ امانگن

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 ہنیس ےک ہنتف ےس انپہ امانگن

     1744    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ًبیساهَّلل، ارسائی١، ابواسحٙ، ٤ًزو ب٩ ٣ی٤و٪، ٤ًز :  راوی

ُٙ ب٩ُِ إٔبِ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٤ِزٔو ب٩ِٔ ٣َِی٤ُوٕ٪  ًَ  ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح ائٔی١ُ  ث٨ََا إرِٔسَ ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ًُبَِیُس اهَّللٔ  َٗ  ٤ًََُز أَ٪َّ َزاصٔی٥َ 

 ًَ ِسرٔ َو ِٟبُِد١ٔ َوٓٔت٨َِٔة اٟؼَّ ُِٟحبِٔن َوا وَّذُ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ لَاَ٪ یََت َّي اهَّللُ  ٔ ا٨َّٟٔييَّ َػل بِر َ٘ ِٟ  َذأب ا

ااحسؼ نب اربامیہ، دیبع اہلل، ارسالیئ، اوب ااحسؼ ، رمعف نب ومیمؿ، رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس انرمدی 

 وجنکیس ہنیس ےک ہنتف افر ذعاب ربق ےس انپہ امےتگن ےھت۔

 ؿ، رمعاقحس نب اربامیہ، دیبعاہلل، ارسالیئ، اوباقحس، رمعف نب ومیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکؿ افر آھکن ےک ہنتف ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 اکؿ افر آھکن ےک ہنتف ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم

     1745    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حشین ب٩ اسحٙ، ابونٌی٥، سٌس ب٩ اوض، بَل٢ ب٩ یحٌي، طتیر ب٩ طک١، ابوطک١ ب٩ ح٤یس :  راوی

ثَىٔي بََٔل  ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ أَِوٕض  ٌِ ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ ِی٥ٕ  ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ا٢َ َحسَّ َٗ  َٙ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ إِٔسَح یَِر ب٩َِ ٢ُ ب٩ُِ یَِحٌَي أَ٪َّ ُطتَ أَِخبََر٧َا ا



 

 

٠ُِ  یَا  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ أََتِیُ  ا٨َّٟٔييَّ َػل َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ َطک١َٔ ب٩ِٔ ح٤َُِیٕس  وَّذُ بٔطٔ َطک١َٕ أَِخبََرُظ  ٌَ ّذا أََت وُّ ٌَ ٤ِىٔي َت
ِّ٠ًَ ٧َٔييَّ اهَّللٔ 

١ُِٗ أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ََشِّ َس٤ِعٔي  ا٢َ  َٗ أََخَذ بَٔیٔسی ث٥َُّ  ا٢َ َٓ َٗ ِٔٔوُتَضا  َّي َح ا٢َ َحً َٗ ٌِّي  ٔ ٠ِٔيي َوََشِّ ٨٣َ َٗ َوََشِّ َبَصٔی َوََشِّ َٟٔشانٔي َوََشِّ 

٤َِٟىٔيُّ ٣َاُؤظُ  ْس َوا ٌِ  َس

ئ  نب لکش، اوبلکش نب دیمح ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

  

نیسح نب ااحسؼ ، اوبمیعن، دعس نب افس، البؽ نب ییحی، ش

یک دختم ادقس ںیم احرض وہا افر رعض ای اے اہلل ےک ینب! ھجم وک وعتذ التبںیئ سج ےس ںیم )اہلل ےس( انپہ اماگن رکفں۔  فآہل فملس

ر ینم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وہک ای اہلل! ںیم انپہ ام اتگ وہں ریتی اکؿ یک ربایئ ےس زابؿ یک ربایئ ےس دؽ یک ربایئ ےس اف

 رافی ےن ایبؿ ای ہک اہیں کت ہک ںیم ےن دای رک ایل۔ دعس ےن اہک ہک ینم ےس رماد ہفطن ےہ۔یک ربایئ ےس۔ 

ئ  نب لکش، اوبلکش نب دیمح :  رافی

  

 نیسح نب اقحس، اوبمیعن، دعس نب افس، البؽ نب ییحی، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زبدیل افر ابرم دی ےس انپہ امانگن

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 زبدیل افر ابرم دی ےس انپہ امانگن

     1746    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس، طٌبہ، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًیر، ٣ؼٌب ب٩ سٌس :  راوی

ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش  َب ب٩َِ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ ٌَ ُ  ٣ُِؼ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ٤ًَُیِر ًَِبٔس ا  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ

٥َ یَ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  و٢ُ لَاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ُ٘ ٨َ٤ُِّ٠ا َخ٤ِّشا لَاَ٪ َش ٌَ ا٢َ لَاَ٪ ُش َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٕس  ٌِ ٔ َس ِّي ِسًُو بٔض ٔن ُض٥َّ إ وُُٟض٩َّ ا٠َّٟ ُ٘ ٩َّ َوَش

ٔ َوأًَُوذُ بَٔک  ٤ُز ٌُ ِٟ ٔلَي أَِرَذ٢ٔ ا ُِٟحبِٔن َوأًَُوذُ بَٔک أَِ٪ أَُرزَّ إ ِٟبُِد١ٔ َوأًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ا ٧َِیا َوأًَُوذُ بَٔک  أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ا ٩ِ٣ٔ ٓٔت٨َِٔة اٟسُّ

 ٔ بِر َ٘ ِٟ ًََذأب ا  ٩ِ٣ٔ 

دبعاکلمل نب ریمع، بعصم نب دعس ےن لقن ای امہرے فادل رضحت دعس نب ایب فاقص مہ وک اپچن  اامسلیع نب دوعسد، اخدل، ہبعش،

ی ابںیت الھکسےت ےھت افر رفامےت ےھت ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک اسھت داع امےتگن ےھت ہک ای اہلل! انپہ ام اتگ وہں ریت

 وہےن کت )ینعی اےسی ڑباھےپ ےس انپہ ام اتگ وہں ہک سج ںیم ااسنؿ وخد اےنپ ےس اعزج انرمدی ےس افر انپہ ام اتگ وہں ریتی ذلیل رمع

 وہ اج ا ےہ رقآؿ رکمی ںیم اس وک ارزؽ رمع رفامای ایگ ےہ( افر ںیم انپہ ام اتگ وہں ریتی داین ےک ہنتف ےس افر ذعاب ربق ےس۔



 

 

  نب دعساامسلیع نب دوعسد، اخدل، ہبعش، دبعاکلمل نب ریمع، بعصم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وجنکیس ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 وجنکیس ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم

     1747    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤س ب٩ ًبساٌٟزیز، ٓـ١ ب٩ ٣وسي، زَکیا، ابواسحٙ، ٤ًزو ب٩ ٣ی٤و٪، اب٩ ٣شٌوز٣ح :  راوی

 ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح یَّا  ٩ًَِ َزََکٔ ١ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي  ـِ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ٣َِی٤ُوٕ٪  ًَ

ا٢َ لَاَ٪ ا٨َّٟ  َٗ  ٕ وز ٌُ ٔ َوٓٔت٨َِٔة اٟؼَّ ٣َِش ٤ُز ٌُ ِٟ ُِٟحبِٔن َوُسؤئ ا ِٟبُِد١ٔ َوا وَّذُ ٩ِ٣ٔ َخ٤ِٕص ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ٥َ یََت ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ِسرٔ ٔييُّ َػل

 ٔ بِر َ٘ ِٟ ًََذأب ا  َو

اہلل ہیلع فآہل دمحم نب دبعازعلزی، لضف نب ومیس، زرکای، اوب ااحسؼ ، رمعف نب ومیمؿ، انب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص 

 فملس انپہ امےتگن ےھت اپچن زیچفں وجنکیس انرمدی ڑبی رمع ےنیس ےک ےنتف افر ذعاب ربق ےس۔

 دمحم نب دبعازعلزی، لضف نب ومیس، زرکای، اوباقحس، رمعف نب ومیمؿ، انب دوعسد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 وجنکیس ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم

     1748    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌي ب٩ ٣ح٤س، حبا٪ ب٩ ہَل٢، ابوًوا٧ة، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًیر، ٤ًزو ب٩ ٣ی٤و٪ ا اوزی :  راوی

ا٢َ  َٗ ٕس  ٤ِزٔو ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا یَِحٌَي ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ  ٩ًَِ  ٕ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ٤ًَُیِر ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َحبَّاُ٪ ب٩ُِ صََٔل٢ٕ  َحسَّ

٤َ٠ِِِٟٔاَ٪  ٥ُِّ٠ ا ٌَ ٤ُِٟ ٥ُِّ٠ ا ٌَ ٤َا شُ َٛ ِٟک٤َٔ٠َأت  ُْ َأئ ا ٥ُِّ٠ ب٨َٔیطٔ َص ٌَ ْس ُش ٌِ ا٢َ لَاَ٪ َس َٗ ٔ ٣َِی٤ُوٕ٪ اِْلَِوزٔیِّ  و٢ُ إ ُ٘ َّي اهَّللُ َوَش ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

ِٟبُِد١ٔ َوأًَُوذُ بَٔک ٣ٔ  ِّي أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ا ٔن ٔ ا٠َُّٟض٥َّ إ ََلة ذُ بٔض٩َّٔ زُبَُز اٟؼَّ وَّ ٌَ ٥َ لَاَ٪ یََت ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ٔلَي ًَ ُِٟحبِٔن َوأًَُوذُ بَٔک أَِ٪ أَُرزَّ إ ٩ِ ا

ٔ َوأًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ٓٔت٨َِةٔ  ٤ُز ٌُ ِٟ طُ  أَِرَذ٢ٔ ا َٗ ََٓؼسَّ ّبا  ٌَ ثُِ  بَٔضا ٣ُِؼ ََٓحسَّ  ٔ بِر َ٘ ِٟ ًََذأب ا ٧َِیا َوأًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ   اٟسُّ



 

 

، دبعاکلمل نب ریمع، رمعف نب ومیمؿ االفدی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دعس اےنپ ڑلوکں وک ہی 

 

ة

 

ییحی نب دمحم، ةحؿ نب الہؽ، اوبوعاب

 ا ےہ افر ایبؿ رکےت ےھت ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ وک ڑپاھ املکت الھکسےت ےھت سج رطہقی ےس ااتسد وچبں وک الھکس

ں ںیم رکےت ےھت افر امنز ےک دعب ڑپےتھ ےھت ای اہلل انپہ ام اتگ وہں ںیم وجنکیس ےس افر ںیم انپہ ام اتگ وہں ان رمدی ےس افر انپہ ام اتگ وہ

افر انپہ ام اتگ وہں ربق ےک ذعاب ےس )رافی ےن لقن ای ہی دحثی ںیم ےن  ذلیل رمع ےس افر انپہ ام اتگ وہں ںیم داین ےک ےنتف ےس

 رضحت بعصم ےس ایبؿ یک اوہنں ےن اہک چس ےہ(۔

، دبعاکلمل نب ریمع، رمعف نب ومیمؿ االفدی :  رافی

 

ة

 

 ییحی نب دمحم، ةحؿ نب الہؽ، اوبوعاب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 وجنکیس ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم

     1749    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، وہ اپ٨ے واٟس سے، ٗتازة، ا٧ص :  راوی

 ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ي 
٤َُِٟثىَّ ُس ب٩ُِ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ ٧َٔييَّ اهَّللٔ َػل َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ اذٔ ب٩ِٔ صَٔظا٦ٕ 

ٔ َوٓٔت٨َِةٔ  بِر َ٘ ِٟ ًََذأب ا َِٟضَز٦ٔ َو ِٟبُِد١ٔ َوا ََٜش١ٔ َوا ٔ َواِل ِحز ٌَ ِٟ ِّي أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ا ٔن ُض٥َّ إ و٢ُ ا٠َّٟ ُ٘ ٤َِٟ لَاَ٪ َش ٤َ٤َِٟأت  ا  ِحَیا َوا

دمحم نب ینثم، اعمذ نب اشہؾ، فہ اےنپ فادل ےس، اتقدة، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ای اہلل! 

 ںیم انپہ ام اتگ وہں ریتی اعزجی افر یتسس ےس وجنکیس افر ڑباھےپ ےس افر زدنیگ افر ومت ےک ےنتف ےس۔

 ، اعمذ نب اشہؾ، فہ اےنپ فادل ےس، اتقدة، اسندمحم نب ینثم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رجن فمغ ےس انپہ امانگن

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 رجن فمغ ےس انپہ امانگن

     1750    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلي ب٩ ٨٣ذر، اب٩ ٓـی١، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، ٨٣ہا٢ ب٩ ٤ًزو، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

 ِ٤ًَ ٨ِٔ٤َِٟضا٢ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا  َٙ ُس ب٩ُِ إِٔسَح ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ِی١ٕ  ـَ ُٓ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٨ِ٤ُِٟٔذرٔ  ًَلٔيُّ ب٩ُِ ا ا٢َ أَِخبََر٧َا  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  زٕو 



 

 

ِٟضَ لَاَ٪ َٟٔزُسو ِّي أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ا ٔن و٢ُ ا٠َُّٟض٥َّ إ ُ٘ ًََواْت  َا یََسًُُض٩َّ لَاَ٪ َش ٥َ َز ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٔ ٢ٔ اهَّللٔ َػل ِحز ٌَ ِٟ َِٟحزَٔ٪ َوا ٥ِّ َوا

٠َََُبٔة اٟزَِّجا٢ٔ  ِٟحُبِٔن َو ِٟبُِد١ٔ َوا ََٜش١ٔ َوا  َواِل

نب رمعف، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  یلع نب ذنمر، انب لیضف، دمحم نب ااحسؼ ، اہنمؽ

داعںیئ رقمر ںیھت نج وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیہن وھچڑےت ےھت۔ آپ رفامےت ےھت ہک ای اہلل! ںیم انپہ ام اتگ وہں ریتی رجن 

 بل آےن ےس ھجم رپ۔افر مغ ےس افر اعزجی افر یتسس ےس افر انرمدی ےس افر گووگں ےک اغ

 یلع نب ذنمر، انب لیضف، دمحم نب اقحس، اہنمؽ نب رمعف، اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 رجن فمغ ےس انپہ امانگن

     1751    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، ٤ًزو ب٩ ابو٤ًزو، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

٤ًَِزٕو ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ أَبٔي   ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ ٣َُح٤َّسٔ ب٩ِٔ إِٔسَح ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َجزٔیْز  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ا٢َ لَاَ٪  ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  أَِخبََر٧َا إِٔسَح َٗ

َِٟض٥ِّ َو  ِّي أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ا ٔن ُض٥َّ إ ًََواْت  َا یََسًُُض٩َّ ا٠َّٟ ٥َ َز ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ِٟبُِد١ٔ َٟٔزُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ََٜش١ٔ َوا ٔ َواِل ِحز ٌَ ِٟ َِٟحزَٔ٪ َوا ا

ًَِبس اٟزَّحِ  ا٢َ أَبُو  َٗ ی٩ِٔ َو٠َََُبٔة اٟزَِّجا٢ٔ  ُِٟحبِٔن َواٟسَّ ْ َوا ِی١ٕ َخَلأ ـَ ُٓ َواُب َوَحسٔیُث اب٩ُِ   ٩ٔ٤َ َصَذا اٟؼَّ

ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، دمحم نب ااحسؼ ، رمعف نب اوبرمعف، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک 

 ںیہ( ای اہلل! ںیم انپہ ام اتگ وہں ریتی رجن داعںیئ رقمر ںیھت ہک نج وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیہن وھچڑےت ےھت )فہ داعںیئ ہی

افر مغ ےس افر اعزجی افر یتسس افر وجنکیس افر انرمدی ےس افر گووگں ےک ہبلغ ےس۔ اامؾ اسنیئ ےن اہک ہی رفاتی کیھٹ ےہ افر یلہپ 

 رفاتی اطخء ےہ۔

 اقحس نب اربامیہ، رجری، دمحم نب اقحس، رمعف نب اوبرمعف، اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 رجن فمغ ےس انپہ امانگن

     1752    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ح٤یس ب٩ ٣شٌسة، برش، ح٤یس، ا٧ص :  راوی

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَِس أَِخبََر٧َا ح٤َُِیُس بِ  ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ أ٧ََْص لَاَ٪ ا٨َّٟٔييُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ح٤َُِیٕس  ث٨ََا برِٔشْ  ا٢َ َحسَّ َٗ َسَة  ٌَ ِّي ٩ُ ٣َِش ٔن ًُو ا٠َُّٟض٥َّ إ

 ٔ بِر َ٘ ِٟ ًََذأب ا ا٢ٔ َو جَّ ِٟبُِد١ٔ َوٓٔت٨َِةٔ اٟسَّ ُِٟحبِٔن َوا َِٟضَز٦ٔ َوا ََٜش١ٔ َوا  أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ اِل

ریتی  دیمح نب دعسمة، رشب، دیمح، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک داع امےتگن ےھت ای اہلل! ںیم انپہ ام اتگ وہں

 یتسس، ڑباھےپ، انرمدی، وجنکیس افر )ایقتم ےک لبق ےک( داجؽ ےک ہنتف افر ذعاب ربق ےس۔

 دیمح نب دعسمة، رشب، دیمح، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 رجن فمغ ےس انپہ امانگن

     1753    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبسا اًلي ػ٨ٌاني، ٣ٌت٤ز، وہ اپ٨ے واٟس سے، ا٧ص :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ ا٨َّٟ أَ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َت٤ٔزُ  ٌِ ٤ُ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ انٔيُّ  ٌَ ٨ِ ًِلَي اٟؼَّ
ِبٔس اِْلَ ًَ ُس ب٩ُِ  ٥َ لَاَ٪ ِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٔييَّ َػل

ِٟبُ  َِٟضَز٦ٔ َوا ََٜش١ٔ َوا ٔ َواِل ِحز ٌَ ِٟ ِّي أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ا ٔن ُض٥َّ إ و٢ُ ا٠َّٟ ُ٘ ٤َِِٟحَیا َش ٔ َو٩ِ٣ٔ ٓٔت٨َِٔة ا بِر َ٘ ِٟ ًََذأب ا ِٟحُبِٔن َوأًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ  ِد١ٔ َوا

٤َ٤َِٟأت   َوا

 دمحم نب دبعاالیلع اعنصین، رمتعم، فہ اےنپ فادل ےس، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ای اہلل ںیم

ی افر وبڑاھ وہےن، وجنکیس افر انرمدی ےس افر انپہ ام اتگ وہں ریتے ذعاب ربق افر زدنیگ افر ومت انپہ ام اتگ وہں ریتی یتسس افر اعزج

 ےس

 دمحم نب دبعاالیلع اعنصین، رمتعم، فہ اےنپ فادل ےس، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ب االاعتسذةاتک :   ابب

 رجن فمغ ےس انپہ امانگن

     1754    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوحات٥ سحشتاني، ًبساهَّلل ب٩ رجاء، سٌیس ب٩ س٤٠ہ، ٤ًزو ب٩ ابو٤ًزو، ٣ولي ا٠٤ٟل٠ب، ًبساهَّلل ب٩ ٠٤ٟل٠ب، ا٧ص  :  راوی



 

 

 ب٩ ٣اٟک

 ٔ حِٔشَتان ٤ًَِزُو ب٩ُِ أَبٔي أَِخبََر٧َا أَبُو َحات٥ٕٔ اٟشِّ ثَىٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ثَىٔي َس ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ َرَجإئ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ يُّ 

َّي اهَّللُ  ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٠ٔٔب  ٤ُِٟلَّ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ٠ٔٔب  ٤ُِٟلَّ ٤ِزٕو ٣َِولَي ا ًَ َ٠ًَ ا٢َ   َٗ ا  ًَ ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ لَاَ٪ إَٔذا َز

ی٩ِٔ َو  ٍٔ اٟسَّ ُِٟحبِٔن َوَؿ٠َ ِٟبُِد١ٔ َوا ٔ َواِلََٜش١ٔ َوا ِحز ٌَ ِٟ َِٟحزَٔ٪ َوا َِٟض٥ِّ َوا ِّي أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ا ٔن ُض٥َّ إ ًَِبس ا٠َّٟ ا٢َ أَبُو  َٗ ٠َََُبةٔ اٟزَِّجا٢ٔ 

 ٔ ْٕ َوإ ی ٌٔ ٌٔیُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة َطِیْذ َؿ َِٟحٔسیٔث اٟزَِّح٩ٔ٤َ َس ِج٨َاُظ ٠ٟٔزَِّیاَزةٔ فٔي ا ٤ََّا أَِخَ ٧ 

، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک  ملطلب 
ل

، دبعاہلل نب  ملطلب 
ل

اوباحمت اتسجسین، دبعاہلل نب راجء، دیعس نب ہملس، رمعف نب اوبرمعف، ومیل ا

 افر وجنکیس افر انرمدی افر رقض ےک وب ھ افر روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ای اہلل! ںیم انپہ ام اتگ وہں ریتی یتسس

گووگں ےک داسد ےس۔ اامؾ اسنیئ ےن رفامای اس دحثی یک اہک د ںیم دیعس نب ملس فیعض ےہ افر مہ ےن اس رفاتی وک رحتری ای ویکہکن 

 اس ںیم ابعرت زادئ ےہ۔

، اسن نب امکلاوباحمت اتسجسین، دبعاہلل نب راجء، دیعس نب ہملس، رمعف نب اوبرمع :  رافی ملطلب 
ل

، دبعاہلل نب  ملطلب 
ل

 ف، ومیل ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  افاؿ افر انگہ ےس انپہ امےنگن ےک ابرے ںیم

 اتکب االاعتسذة :   ابب

  افاؿ افر انگہ ےس انپہ امےنگن ےک ابرے ںیم

     1755    حسیث                               سو٦ ج٠س  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًث٤ا٪ ب٩ ابوػٔوا٪، س٤٠ہ ب٩ سٌیس ب٩ ًلیہ، ٤ٌ٣ز، زہزی، رعوة، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

َة َولَا ًَٔلیَّ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ  ثَىٔي َس٤َ٠َُة ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ َواَ٪  ِٔ ُس ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ أَبٔي َػ ث٨ََا أَِخبََرنٔي ٣َُح٤َّ َٗا٢َ َحسَّ َ٪ َخیَِر أَص١ِٔ َز٣َا٧ٔطٔ 

 ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٣َ  ِِ ٤َ ِٟ وَّذُ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ثََر ٣َا یََت ِٛ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ ًَ َّي اهَّللُ  َِٟ  لَاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ َوَة  ٤َِٟأِث٥َٔ رُعِ َز٦ٔ َوا

ثَ  ِٛ َٕ ٠ُُِٗ  یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ ٣َا أَ أَِخ٠َ َٓ ًََس  ََٜذَب َوَو َٓ َث  ٦َ َحسَّ َُّط ٩ِ٣َ ََغٔ ا٢َ إ٧ٔ َٗ َز٦ٔ  ِِ ٤َ ِٟ وَّذُ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ  رَ ٣َا َتَت

دمحم نب امثعؿ نب اوبوفصاؿ، ہملس نب دیعس نب ہیطع، رمعم، زرہی، رعفة، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص 

ض داری افر انگہ ےس ںیم ےن رعض ای ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ رقض داری اہلل ہیلع فآہل فملس ارثک انپہ امےتگن ےھت رق

)ینعی رقمفض وہےن ےس( تہب انپہ امےتگن ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  و صخش رقمفض وہاگ وت فہ وھجیٹ ابت ےہک اگ افر 



 

 

 فدعہ الخیف رکے اگ۔

 اؿ، ہملس نب دیعس نب ہیطع، رمعم، زرہی، رعفة، اعہشئ دصہقیدمحم نب امثعؿ نب اوبوفص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکؿ افر آھکن یک ربایئ ےس انپہ امانگن

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 اکؿ افر آھکن یک ربایئ ےس انپہ امانگن

     1756    حسیث                               و٦ج٠س س  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ اسحٙ، ابونٌی٥، سٌس ب٩ اوض، بَل٢ ب٩ یحٌي، طتیر ب٩ طک١، طک١ ب٩ ح٤یس :  راوی

ثَىٔي بََل  ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ أَِوٕض  ٌِ ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ ِی٥ٕ  ٌَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا أَبُو نُ َٗ  َٙ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ إِٔسَح ٢ُ ب٩ُِ َیِحٌَي أَ٪َّ ُطَتیَِر ب٩َِ أَِخبََر٧َا ا

٠ُِ  یَا  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ أََتِیُ  ا٨َّٟٔييَّ َػل َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ َطک١َٔ ب٩ِٔ ح٤َُِیٕس  وَّذُ بٔطٔ َطک١َٕ أَِخبََرُظ  ٌَ ّذا أََت وُّ ٌَ ٤ِىٔي َت
ِّ٠ًَ ٧َٔييَّ اهَّللٔ 

١ُِٗ أًَُو ا٢َ  َٗ أََخَذ بَٔیٔسی ث٥َُّ  ا٢َ َٓ َٗ ِٔٔوُتَضا  َّي َح ا٢َ َحً َٗ ٌِّي  ٔ ٠ِٔيي َوََشِّ ٨٣َ َٗ ذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ََشِّ َس٤ِعٔي َوََشِّ َبَصٔی َوََشِّ َٟٔشانٔي َوََشِّ 

ٔوطٔ  ِٔ َٟ ٍْ فٔي  طُ َوٛٔی َٔ َٟ ٤َِٟىٔيُّ ٣َاُؤُظ َخا ْس َوا ٌِ  َس

ئ  نب لکش، لکش نب دیمح

  

 ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع نسح نب ااحسؼ ، اوبمیعن، دعس نب افس، البؽ نب ییحی، ش

فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر ںیم ےن رعض ای اے اہلل ےک ینب یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم وک وکیئ وعتذ التبںیئ ہک سج وک 

ہ ام اتگ وہں اکؿ یک ربایئ افر ہفطن یک ربایئ ںیم ڑپھ ایل رکفں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریما اہھت ڑکپا افر رھپ رفامای وہک ںیم انپ

 ےس )ینعی زان اکری ںیم التبم وہےن ےس(۔

ئ  نب لکش، لکش نب دیمح :  رافی

  

 نسح نب اقحس، اوبمیعن، دعس نب افس، البؽ نب ییحی، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  یک ربایئ ےس انپہ امانگنآھکن

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 آھکن یک ربایئ ےس انپہ امانگن

     1757    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ًبیس ب٩ وٛیٌب جزاح، وہ اپ٨ے واٟس سے، سٌس ب٩ اوض، بَل٢ ب٩ یحٌي، طتیر ب٩ طک١ ب٩ ح٤یس :  راوی

ٔ ب٩ِٔ َطک١َٔ بِ  أَِخبََر٧َا ًُبَِیُس ب٩ُِ  ٩ًَِ ُطَتیِر ٩ًَِ بََٔل٢ٔ ب٩ِٔ َیِحٌَي  ٔس ب٩ِٔ أَِوٕض  ٌِ ٩ًَِ َس ث٨ََا أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحزَّأح  ٍٔ ب٩ِٔ ا ٩ٔ ح٤َُِیٕس َوٛٔی

ًَآٔىٔي ٩ِ٣ٔ  ١ُِٗ ا٠َُّٟض٥َّ  ا٢َ  َٗ ٍُ بٔطٔ  ٔٔ ًَاّئ أ٧ََِت ٤ِِّ٠ًَىٔي زُ ٠ُُِٗ  یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  ا٢َ  َٗ ٠ِٔيي  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َٗ ََشِّ َس٤ِعٔي َوَبَصٔی َؤَٟشانٔي َو

ظُ  ىٔي َذََکَ ٌِ ٌِّي َش ٔ  َو٩ِ٣ٔ ََشِّ ٨٣َ

ئ  نب لکش نب دیمح ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رعض ای ای 

  

ئعب  رجاح، فہ اےنپ فادل ےس، دعس نب افس، البؽ نب ییحی، ش
كی
دیبع نب ف

ں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وہک ای اہلل! اچب ھجم وک اکؿ افر روسؽ اہلل! ےھجم داع الھکسںیئ ہک اس ےس ںیم عفن احلص رک وکس

 زابؿ افر دؽ یک افر ینم یک ربایئ )ینعی رشؾ اگہ یک ربایئ( ےس۔

ئ  نب لکش نب دیمح :  رافی

  

ئعب  رجاح، فہ اےنپ فادل ےس، دعس نب افس، البؽ نب ییحی، ش
كی
 دیبع نب ف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتسس ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 یتسس ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم

     1758    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، خاٟس، ح٤یس :  راوی

ُس  ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٔ َو بِر َ٘ ِٟ ًََذأب ا  ٩ًَِ ا٢َ ُسئ١َٔ أ٧ََْص َوصَُو اب٩ُِ ٣َأٟٕک  َٗ ث٨ََا ح٤َُِیْس  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ َخأٟٕس  ٤َُِٟثىَّي  ا٢ٔ ب٩ُِ ا جَّ  اٟسَّ

ََٜش١ٔ  ِّي أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ اِل ٔن و٢ُ ا٠َُّٟض٥َّ إ ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َش ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ لَاَ٪ ٧َٔييُّ اهَّللٔ َػل ا٢ٔ َٗ جَّ ِٟبُِد١ٔ َوٓٔت٨َِٔة اٟسَّ ُِٟحبِٔن َوا َِٟضَز٦ٔ َوا َوا

 ٔ بِر َ٘ ِٟ ًََذأب ا  َو

دمحم نب ینثم، اخدل، دیمح ےس رفاتی ےہ ہک اسن نب امکل ےس درایتف ای ایگ ذعاب ربق افر داجؽ ےک قلعتم وت اوہنں ےن رفامای روسؽ 

ہ ام اتگ وہں یتسس ڑباھےپ انرمدی وجنکیس افر داجؽ ےک ہنتف ےس افر ذعاب ربق رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ای اہلل! ںیم انپ

 ےس۔

 دمحم نب ینثم، اخدل، دیمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اعزجی ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم اعزجی

     1759    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ س٠امی٪، ٣حاَض، ًاػ٥ ا احو٢، ًبساهَّلل ب٩ حارث، زیس ب٩ ار٥ٗ :  راوی

ًَأػ٥ْ اِْلَ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ٣َُحأَضْ  َٗا٢َ َحسَّ  ٪َ ٥َ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ َٗ ٩ًَِ َزیِسٔ ب٩ِٔ أَِر َِٟحارٔٔث  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ِحَو٢ُ 

 ٔ و٢ُ ا٠َُّٟض٥َّ إ ُ٘ ٨َ٤ُِّ٠ا َش ٌَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ شُ ًَ َّي اهَّللُ  ٥ُِٜ٤ُِّ٠ًَ إ ٔاَّ ٣َا لَاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ُ ا٢َ  َا أ ََٜش١ٔ َٗ ٔ َواِل ِحز ٌَ ِٟ ِّي أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ا ن

 ِٟ ِٟبُِد١ٔ َوا اَصا أ٧ََِ  َؤٟیُّ َوا
َّ َواَصا َوَزَِّٛضا أ٧ََِ  َخیِرُ ٩ِ٣َ َزل ِ٘ ِٔٔسي َت ٔ ا٠َُّٟض٥َّ آٔت َن بِر َ٘ ِٟ ًََذأب ا َِٟضَز٦ٔ َو َضا َو٣َِو َاَصا ا٠َُّٟض٥َّ ُحبِٔن َوا

ًِوَ  ٍُ َوَز َٔ ٍُ َو٥ٕ٠ًِٔ  َا َی٨ِ ِٕٔص  َا َتِظَب ٍُ َو٩ِ٣ٔ َن ٠ِٕب  َا یَِدَظ َٗ ِّي أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ  ٔن ََٟضاإ  ةٕ  َا شُِشَتَحاُب 

ادمح نب امیلسؿ، احمرض، اعمص االوحؽ، دبعاہلل نب احرث، زدی نب ارمق ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن ایبؿ ای ںیم مت وک ںیہن الھکس ا 

انپہ ام اتگ وہں ریتی  رگم  و روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ وک الھکسےت ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ای اہلل! ںیم

اعزجی افر یتسس افر وجنکیس ےس افر انرمدی ےس افر ڑباھےپ افر ذعاب ربق ےس ای اہلل! ریمے سفن وک وقتی اطع رفام افر اس وک اپک 

ںیم درد ہن وہ  رفام دے وت رتہبنی اپک رکےن فاال ےہ افر وت یہ اس اک امکل ف اتخمر ےہ ای اہلل! ںیم انپہ ام اتگ وہں ریتی اس دؽ ےس ہک سج

 افر اس سفن ےس  و ہک ریس وہ افر اس ملع ےس سج ںیم عفن ہن وہ افر اس داع ےس  و ہک وبقؽ ہن وہ۔

 ادمح نب امیلسؿ، احمرض، اعمص االوحؽ، دبعاہلل نب احرث، زدی نب ارمق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 اعزجی ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم

     1760    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلي، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، وہ اپ٨ے واٟس سے، ٗتازة، ا٧ص :  راوی

اذُ ب٩ُِ صَٔظ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٠َِیطٔ أَِخبََر٧َا  ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ ٧َٔييَّ اهَّللٔ َػل َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ثَىٔي أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ا٦ٕ 

 َ٘ ِٟ ًََذأب ا َِٟضَز٦ٔ َو ُِٟحبِٔن َوا ِٟبُِد١ٔ َوا ََٜش١ٔ َوا ٔ َواِل ِحز ٌَ ِٟ ِّي أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ا ٔن ُض٥َّ إ ا٢َ ا٠َّٟ َٗ  ٥َ ٤َِِٟحَیا َواَوَس٠َّ ٔ َوٓٔت٨َِٔة ا  ٤َ٤َِٟأت بِر



 

 

 رمعف نب یلع، اعمذ نب اشہؾ، فہ اےنپ فادل ےس، اتقدة، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ای اہلل

 ںیم انپہ ام اتگ وہں ریتی اعزجی افر یتسس افر وجنکیس افر انرمدی افر ڑباھےپ افر ذعاب ربق افر زدنیگ افر ومت ےک ےنتف ےس۔

 رمعف نب یلع، اعمذ نب اشہؾ، فہ اےنپ فادل ےس، اتقدة، اسن :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذتل ف روسایئ ےس انپہ امانگن

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 ذتل ف روسایئ ےس انپہ امانگن

     1761    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوًاػ٥ خظیع ب٩ ارص٦، حبا٪، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، اسحٙ ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ابوك٠حہ، سٌیس ب٩ ششار، ابوہزیزہ :  راوی

 ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َحبَّاُ٪  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٦َ ًَأػ٥ٕ ُخَظِیُع ب٩ُِ أرَِصَ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ أَبٔي  أَِخبََر٧َا أَبُو  َٙ ب٩ِٔ  إِٔسَح

و٢ُ  ُ٘ ٥َ لَاَ٪ َش ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌٔیٔس ب٩ِٔ َشَشإر  ٩ًَِ َس رِقٔ ك٠ََِحَة  َٔ ِٟ ِّي أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ا ٔن  ا٠َُّٟض٥َّ إ

َّٟةٔ  ٠َِّٟٔ٘ةٔ َواٟذِّ طُ اِْلَِوَزاعٔيُّ  َوأًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ا َٔ َٟ  َوأًَُوذُ بَٔک أَِ٪ أَِه٥َٔ٠ أَِو أُِه٥َ٠َ َخا

اوباعمص شیشخ نب ارصؾ، ةحؿ،  ،ند نب ہملس، ااحسؼ نب دبعاہلل نب اوبہحلط، دیعس نب ک ار، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی 

ی ےس افر انپہ ام اتگ وہں ریتی یمک ےس افر ذلیل وہےن ےس افر انپہ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ای اہلل! ںیم انپہ ام اتگ وہں ریقف

 ام اتگ وہں ریتی یسک رپ ملظ رکےن ےس ای ھجم رپ ملظ وہےن ےس۔

 اوباعمص شیشخ نب ارصؾ، ةحؿ،  ،ند نب ہملس، اقحس نب دبعاہلل نب اوبہحلط، دیعس نب ک ار، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 ذتل ف روسایئ ےس انپہ امانگن

     1762    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یاق، ابوہزیزہ٣ح٤وز ب٩ خاٟس، وٟیس، ابو٤ًزو، ا اوزاعي، اسحٙ ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ابوك٠حہ، جٌرف ب٩ ً :  راوی

ثَىٔي ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ِزٕو صَُو اِْلَِوَزاعٔيُّ  ًَ ٩ًَِ أَبٔي  َِٟؤٟیُس  ث٨ََا ا
ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ أَِخبََرنٔي ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َخأٟٕس  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ أَبٔي  َٗ ُٙ ب٩ُِ  إِٔسَح



 

 

ثَىٔي أَبُو صَُزیِ  ا٢َ َحسَّ َٗ رَفُ ب٩ُِ ًَٔیإق  ٌِ ثَىٔي َج ا٢َ َحسَّ َٗ وَّذُوا بٔاهَّللٔ ك٠ََِحَة  ٌَ ٥َ َت ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ َزَة 

ٔة َوأَِ٪ َتِو٥َٔ٠ أَِو تُِو٥َ٠َ  َّٟ ٔة َواٟذِّ َّ٠ِٟٔ٘ رِقٔ َوا َٔ ِٟ  ٩ِ٣ٔ ا

رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص ومحمد نب اخدل، ف دی، اوبرمعف، االفزایع، ااحسؼ نب دبعاہلل نب اوبہحلط، رفعج نب ایعض، اوبرہریہ ےس 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای مت گوگ انپہ اموگن اہلل یک ریقفی افر یمک افر ذتل ےس افر ملظ رکےن ےس ای مت رپ ملظ وہےن ےس۔

 ومحمد نب اخدل، ف دی، اوبرمعف، االفزایع، اقحس نب دبعاہلل نب اوبہحلط، رفعج نب ایعض، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 ذتل ف روسایئ ےس انپہ امانگن

     1763    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ، سٌیس ب٩ ششار، ابوہزیزہاح٤س ب٩ نص، ًبس اٟؼ٤س ب٩ ًبساٟوارث، ح٤از ب٩ س٤٠ہ،  :  راوی

ث٨ََا َح٤َّازُ ب٩ُِ َس٠َ  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟوارٔٔث  ًَِبٔس ا ٤َسٔ ب٩ُِ  ِبُس اٟؼَّ ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ َنِصٕ  ٩ًَِ َس  َٙ ٩ًَِ إِٔسَح ٤ََة 

 َ٠ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل َّٟٔة َوأًَُوذُ بَٔک َشَشإر  رِقٔ َواٟذِّ َٔ ِٟ ٔة َوا َّ٠ِٟٔ٘ ِّي أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ا ٔن و٢ُ ا٠َُّٟض٥َّ إ ُ٘ ٥َ لَاَ٪ َش ِیطٔ َوَس٠َّ

 أَِ٪ أَِه٥َٔ٠ أَِو أُِه٥َ٠َ 

اہلل ہیلع ادمح نب رصن، دبع ادمصل نب دبعاگوارث،  ،ند نب ہملس، ااحسؼ ، دیعس نب ک ار، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص 

 ھجم فآہل فملس رفامےت ےھت ای اہلل! ںیم انپہ ام اتگ وہں ریتی یمک افر ریقفی افر روسایئ ےس افر ںیم انپہ ام اتگ وہں ریتی ملظ رکےن ےس ای

 رپ ملظ وہےن ےس۔

 ادمح نب رصن، دبع ادمصل نب دبعاگوارث،  ،ند نب ہملس، اقحس، دیعس نب ک ار، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےب ربیتک افر( یمک ےس انپہ امانگن)

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 ےب ربیتک افر( یمک ےس انپہ امانگن)

     1764    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٤ز شٌىي اب٩ ًبساٟواحس، ا اوزاعي، اسحٙ ب٩ ًبساهَّلل، جٌرف ب٩ ًیاق، ابوہزیزہ٣ح٤وز ب٩ خاٟس، ً :  راوی

ثَ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔيِّ  َِٟواحٔٔس  ِبٔس ا ًَ ىٔي اب٩َِ  ٌِ ث٨ََا ٤ًَُزُ َش ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ أَِخبََر٧َا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َخأٟٕس  َٗ ًَِبٔس اهَّللٔ  ُٙ ب٩ُِ  ىٔي إِٔسَح

رَفُ  ٌِ ثَىٔي َج ذُوا بٔاهَّللٔ َحسَّ وَّ ٌَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َت ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ثَىٔي أَبُو صَُزیَِزَة  ا٢َ َحسَّ َٗ رِقٔ ب٩ُِ ًَٔیإق  َٔ ِٟ  ٩ِ٣ٔ ا

َّٟةٔ َوأَِ٪ أَِه٥َٔ٠ أَِو أُِه٥َ٠َ  ٠َِّٟٔ٘ةٔ َو٩ِ٣ٔ اٟذِّ  َو٩ِ٣ٔ ا

زایع، ااحسؼ نب دبع اہلل، رفعج نب ایعض، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص ومحمد نب اخدل، رمع ینعی انب دبعاگوادح، االف

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای مت گوگ انپہ اموگن اہلل یک ریقفی افر یمک افر ذتل ےس افر ملظ رکےن ای ملظ وہےن ےس۔

  دبعاہلل، رفعج نب ایعض، اوبرہریہومحمد نب اخدل، رمع ینعی انب دبعاگوادح، االفزایع، اقحس نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریقفی ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 ریقفی ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم

     1765    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یو٧ص ب٩ ًبسا اًلي، اب٩ وہب، ٣وسٰي ب٩ طیبة، ا اوزاعي، اسحٙ ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ابوك٠حہ، جٌرف ب٩ ًیاق،  :  راوی

 ابوہزیزہ

٩ًَِ اِْلَِوَز  ثَىٔي ٣ُوَسي ب٩ُِ َطِیَبَة  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ِبٔس اِْلَ ًَ ًَِبسٔ  اعٔيِّ أَِخبََر٧َا یُو٧ُُص ب٩ُِ  َٙ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إِٔسَح

 َّ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ثَُط  رَفُ ب٩ُِ ًَٔیإق أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة َحسَّ ٌِ ثَىٔي َج ا٢َ َحسَّ َٗ ذُوا اهَّللٔ ب٩ِٔ أَبٔي ك٠ََِحَة  وَّ ٌَ ا٢َ َت َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ي اهَّللُ 

ٔة َوأَِ٪  َّٟ ٔة َواٟذِّ َّ٠ِٟٔ٘ رِقٔ َوا َٔ ِٟ  َتِو٥َٔ٠ أَِو تُِو٥َ٠َ  بٔاهَّللٔ ٩ِ٣ٔ ا

ویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، ومٰیس نب ،ہبی ، االفزایع، ااحسؼ نب دبعاہلل نب اوبہحلط، رفعج نب ایعض، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ 

 ملظ وہےن ےس۔ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای انپہ اموگن اہلل یک ریقفی افر یمک افر ذتل ےس افر ملظ رکےن ای 

، االفزایع، اقحس نب دبعاہلل نب اوبہحلط، رفعج نب ایعض، اوبرہریہ :  رافی

 

ئت ة
ت

 

 ویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، ومٰیس نب س

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االاعتسذة :   ابب



 

 

  ےس قلعتمریقفی ےس انپہ امےنگن

     1766    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، اب٩ ابوًسی، ًث٤ا٪ شٌىي طحا٦، ٣ش٥٠ شٌىي اب٩ ابوبَکة :  راوی

ىٔ  ٌِ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ َش ا٢َ َحسَّ َٗ ًَٔسٓیٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا ىٔي اب٩َِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌِ ث٨ََا ٣ُِش٥ْٔ٠ َش ا٢َ َحسَّ َٗ ا٦َ  حَّ ي اٟظَّ

ِّي أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ اِلٜرُِفٔ َوا ٔن ََلةٔ ا٠َُّٟض٥َّ إ ٔ اٟؼَّ و٢ُ فٔي زُبُز ُ٘ ٍَ َوأَٟسُظ َش َّطُ لَاَ٪ َس٤ٔ َة أ٧َ ٠ُِ  أَِزًُو بٔض٩َّٔ أَبٔي بََِکَ ٌَ َح َٓ  ٔ بِر َ٘ ِٟ ًََذأب ا رِقٔ َو َٔ ِٟ

ا٢َ یَا بُىَيَّ أَ  َ٘ َٓ ِ٨ًَ َٓأََخِذتُُض٩َّ  ََلةٔ  ٔ اٟؼَّ ُتَک َتِسًُو بٔض٩َّٔ فٔي زُبُز ٌِ ٠ُُِٗ  یَا أَبَٔ  َس٤ٔ ِٟک٤َٔ٠َأت  ُْ َأئ ا َّي ٤ِِّ٠ًَُ  َص ِٟز٣َُِض٩َّ ن ا َٓ ا٢َ  َٗ َک 

ٔ اٟؼَّ  ٥َ لَاَ٪ یَِسًُو بٔض٩َّٔ فٔي زُبُز ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  إٔ٪َّ ٧َٔييَّ اهَّللٔ َػل َٓ ٔ َیا بُىَيَّ   ََلة

دمحم نب ینثم، انب اوبدعی، امثعؿ ینعی احشؾ،  ملس ینعی انب اوبرکبة ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ فادل ےس ہک  فہ امنز ےک دعب 

 مت اٹیبرفامےت ےھت ای اہلل ںیم انپہ ام اتگ وہں رفک ےس ریقفی ےس افر ذعاب ربق ےس وت ںیم یھب یہی داع امےنگن اگل۔ اؿ ےک فادل ےن ایبؿ ای 

ےن ےسیک ہی داع یھکیس؟ اوہنں ےن اہک اے ریمے فادل! ںیم ےن آپ وک ہی داع امےتگن وہےئ ہک  رہ اکی امنز ےک دعب وت ںیم ےن یھب اید رک 

 یل۔ اؿ ےک فادل ےن اہک اس داع وک اےنپ ذہم الزؾ رقار دے گو ویکہکن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہ اکی امنز ےک دعب ہی داع امےتگن۔

 دمحم نب ینثم، انب اوبدعی، امثعؿ ینعی احشؾ،  ملس ینعی انب اوبرکبة :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہنتف ربق ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 ہنتف ربق ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم

     1767    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل، ابواسا٣ة، ہظا٦ ب٩ رعوة، وہ اپ٨ے واٟس سے، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

 ٩ًَِ َوَة  ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ رُعِ
ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ ُس ب٩ُِ  َِٟ  لَاَ٪ َرُسو٢ُ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ أَبٔیطٔ 

 ٔ ِّي أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ٓ ٔن ِٟک٤َٔ٠َأت ا٠َُّٟض٥َّ إ ُْ َأئ ا ثٔیّرا ٣َا یَِسًُو بَٔض َٛ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ًََذأب ا٨َّٟارٔ َوٓٔت٨َِةٔ اهَّللٔ َػل ت٨َِٔة ا٨َّٟارٔ َو

 ٔ ٔ َوََشِّ ٓ بِر َ٘ ِٟ ًََذأب ا ٔ َو بِر َ٘ ِٟ ِِٟٔىَي ا٠َُّٟض٥َّ أُِش١ِ َخَلاَیاَی ب٤َٔأئ اٟثَّ ا رِقٔ َوََشِّ ٓٔت٨َِةٔ ا َٔ ِٟ ا٢ٔ َوََشِّ ٓٔت٨َِٔة ا جَّ ٤َِٟٔشیٔح اٟسَّ ٠ِٔخ ت٨َِةٔ ا

 ِ ٧َٔص َوبَأًِس بَِیىٔي َوبَی ِوَب اِْلَبَِیَف ٩ِ٣ٔ اٟسَّ ِیَ  اٟثَّ َ٘ ٤َا أَِن َٛ َِٟدَلاَیا  ٠ِٔيي ٩ِ٣ٔ ا َٗ  ٔٙ ِ ِٟبََرزٔ َوأ٧َ ًَِسَت بَیَِن َوا ٤َا بَا َٛ َن َخَلایَاَی 



 

 

 ٔ ز٦َ ِِ ٤َ ِٟ ٤َِٟأِث٥َٔ َوا َِٟضَز٦ٔ َوا ََٜش١ٔ َوا ِّي أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ اِل ٔن ُض٥َّ إ زٔٔب ا٠َّٟ ِِ ٤َِٟ ٚٔ َوا ٤َِٟرِشٔ  ا

، اشہؾ نب رعفة، فہ اےنپ فادل ےس، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

 

 فآہل فملس ارثک دمحم نب دبع اہلل، اوبااسمة

 رمہبت ہی داع امےتگن ےھت ای اہلل! ںیم انپہ ام اتگ وہں ریتی دفزخ ےک ہنتف ےس افر دفزخ ےک ذعاب ےس افر ربق ےک ہنتف ےس افر ذعاب ربق

وھ ےس افر داجؽ ےک داسد ےس افر گنت دیتس ےک ہنتف افر امؽ داری ےک ہنتف ےس اے دخا ریمی ایطلغں ربػ افر افےل ےک اپین ےس د

دے افر ریمے دؽ ےک انگہ وک اصػ رک دے ےسیج وت ےن اصػ ای دیفس ڑپکے وک لیت ےس افر دفر رک دے ھجم وک انگوہں ےس اس 

دقر دفر رک دے ہک سج دقر رشمؼ رغمب ےس دفر ےہ اے دخا ںیم انپہ ام اتگ وہں اکیلہ افر ڑباھےپ ےس افر انگہ افر رقمفض وہےن 

 ےس۔

، اشہؾ نب رعفة، فہ اےنپ فادل ےس، اعہشئ دصہقیدمحم نب دبعاہلل،  :  رافی

 

 اوبااسمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  و سفن ریس ہن وہ اس ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم

 اتکب االاعتسذة :   ابب

  و سفن ریس ہن وہ اس ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم

     1768    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، سٌیس ب٩ ابوسٌیس، ًباز ب٩ ابوسٌیس، ابوہزیزہ :  راوی

ٌٔیٕس أَ  ًَبَّازٔ ب٩ِٔ أَبٔي َس ٩ًَِ أَخٔیطٔ  ٌٔیٕس  ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَبٔي َس ٩ًَِ َس ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َُّط َس أَِخبََر٧َا  و٢ُ لَاَ٪ ٧ ُ٘ ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة َش ٔ٤

ٍٔ ٩ِ٣ٔ ٥ٕ٠ًِٔ  َا ی٨َِ  ِّي أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ اِْلَِربَ ٔن و٢ُ ا٠َُّٟض٥َّ إ ُ٘ ٥َ َش ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ِٕٔص َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٍُ َو٩ِ٣ٔ َن ٠ِٕب  َا َیِدَظ َٗ ٍُ َو٩ِ٣ٔ  َٔ

 ٍُ ًَإئ  َا شُِش٤َ ٍُ َو٩ِ٣ٔ زُ   َا َتِظَب

ثیل، دیعس نب اوبدیعس، ابعد نب اوبدیعس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت اے دخا ہبیتق، 

ی افر اس دؽ ےس ہک سج ںیم وخػ دخافدنی ہن وہ افر اس 7ںیم انپہ ام اتگ وہں ریتی ہار اایشء ےس )

ے

ب

 

ش

 

 ج
ب

( اس ملع ےس ہک  و عفن ہن 

 افر اس داع ےس  و ہک وبقؽ ہن وہ۔ سفن ےس  و ہک ریس ہن وہ

 ہبیتق، ثیل، دیعس نب اوبدیعس، ابعد نب اوبدیعس، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وھبک ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 ےس قلعتم وھبک ےس انپہ امےنگن

     1769    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ اٌَٟلء، اب٩ ازریص، اب٩ ًحَل٪، ٣٘بری، ابوہزیزہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب بُرٔیِّ  ِ٘ ٤َِٟ ٩ًَِ ا ًَِحََلَ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ إِٔزرٔیَص  َٗ ََلٔئ  ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا َّي أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ لَاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ي صَُزیَِزَة 

ٍُ َوأًَُوذُ بَٔک ٣ٔ  حٔی َـّ َُّط بٔئَِص اٟ إ٧ٔ َٓ  َٔ ُِٟحو ِّي أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ا ٔن و٢ُ ا٠َُّٟض٥َّ إ ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َش ِٟبَٔلا٧َةُ اهَّللُ  ََّضا بٔئَِشٔ  ا إ٧ٔ َٓ ِٟدَٔیا٧َةٔ   ٩ِ ا

ؿ، ربقمی، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ای اہلل! دمحم نب االعلء، انب ادرسی، انب الجع

ںیم انپہ ام اتگ وہں ریتی وھبک ےس افر ربے اسیھت ےس افر انپہ ام اتگ وہں ریتی ایختن ےس افر ربی ابت ےس  و یپھچ وہیئ وہ ینعی 

 وپدیشہ وہ۔

 انب الجعؿ، ربقمی، اوبرہریہدمحم نب االعلء، انب ادرسی،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایختن ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 ایختن ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم

     1770    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ًبساهَّلل ب٩ ازریص، اب٩ ًحَل٪، سٌیس ب٩ ابوسٌیس، ابوہزیزہ :  راوی

ًَِحََلَ٪ َوَذََکَ  ث٨ََا اب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ إِٔزرٔیَص  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَبٔي أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َس  آَخَ 

٩ًَِ أَ  ٌٔیٕس  ِٟحُ َس ِّي أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ا ٔن ُض٥َّ إ و٢ُ ا٠َّٟ ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َش ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ لَاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ٍُ بٔي صَُزیَِزَة  حٔی َـّ َُّط بٔئَِص اٟ إ٧ٔ َٓ  َٔ و

ِٟبَٔلا٧َةُ  ََّضا بٔئَِشٔ  ا إ٧ٔ َٓ ِٟدَٔیا٧َٔة   َو٩ِ٣ٔ ا

 نب اوبدیعس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمحم نب ینثم، دبعاہلل نب ادرسی، انب الجعؿ، دیعس



 

 

 رفامےت ےھت ای اہلل! ںیم انپہ ام اتگ وہں ریتی وھبک ےس فہ ریمی اسیھت ےہ افر ایختن ےس فہ اکی ربی اعدت ےہ۔

 دمحم نب ینثم، دبعاہلل نب ادرسی، انب الجعؿ، دیعس نب اوبدیعس، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دینمش افنؼ افر ربے االخؼ ےس انپہ ےس قلعتم

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 دینمش افنؼ افر ربے االخؼ ےس انپہ ےس قلعتم

     1771    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، خ٠ٕ، حٔؽ، ا٧ص :  راوی

٥َ لَا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ِٕٔؽ  ٩ًَِ َح  ْٕ ث٨ََا َخ٠َ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ًََوأت ا٠َُّٟض٥َّ أَِخبََر٧َا  َ٪ یَِسًُو بَٔضٔذظٔ اٟسَّ

٠ِٕب  َا  َٗ ٍُ َو َٔ ِّي أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ٥ٕ٠ًِٔ  َا ی٨َِ ٔن ُْ َأئ إ ِّي أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ َص ٔن ُض٥َّ إ و٢ُ ا٠َّٟ ُ٘ ٍُ ث٥َُّ َش ِٕٔص  َا َتِظَب ٍُ َوَن ًَإئ  َا ُشِش٤َ ٍُ َوزُ َیِدَظ

 ٍٔ  اِْلَِربَ

رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی داع امےتگن ےھت ای اہلل! ںیم ریتی انپہ ام اتگ وہں اس  ہبیتق، فلخ، صفح، اسن ےس

  و ہک عفن ہن دے افر اس دؽ ےس سج ںیم ہک وخػ ہن وہ افر اس داع ےس  و ہک وبقؽ ہن وہ افر اس سفن ےس  و ہک ریس ہن وہ رھپ ملع ےس

 رفامےت ےھت ہک ای اہلل! ںیم اؿ ہارفں ےس ریتی انپہ ام اتگ وہں۔

 ہبیتق، فلخ، صفح، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 دینمش افنؼ افر ربے االخؼ ےس انپہ ےس قلعتم

     1772    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪، ب٘یہ، ؿبارة، زویس ب٩ ٧آٍ، ابوػاٟح، ابوہزیزہ :  راوی

٤ِزُو بِ  ًَ ا٢َ أَِخبََر٧َا  َٗ ا٢َ أَبُو َػأٟٕح  َٗ ا٢َ  َٗ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ زَُویِٔس ب٩ِٔ ٧َآ ث٨ََا ُؿَباَرةُ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُة  ث٨ََا َب٘ٔیَّ َٗا٢َ َحسَّ أَبُو صَُزیَِزَة أَ٪َّ  ٩ُ ًُِث٤َاَ٪ 

 َ٘ ِّي أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ اٟظِّ ٔن ُض٥َّ إ ٥َ لَاَ٪ یَِسًُو ا٠َّٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٚٔ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٚٔ َوُسؤئ اِْلَِخََل ا َٔ ٚٔ َوا٨ِّٟ  ا



 

 

 ای رمعف نب امثعؿ، ہیقب، ابضرة، دفدی نب انعف، اوباصحل، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی داع امےتگن ےھت

 اہلل! ںیم انپہ ام اتگ وہں ریتی دینمش افنؼ افر ربے االخؼ ف اعدات ےس۔

 ؿ، ہیقب، ابضرة، دفدی نب انعف، اوباصحل، اوبرہریہرمعف نب امثع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  افاؿ ےس انپہ

 اتکب االاعتسذة :   ابب

  افاؿ ےس انپہ

     1773    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ب٘یہ، ابوس٤٠ہ، س٠امی٪ ب٩ س٠ی٥ ح٤صي، زہزی، رعوة، اب٩ زبیر، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

ُ٪ ب٩ُِ ُس٠َِی٥ٕ  ثَىٔي أَبُو َس٤َ٠ََة ُس٠َامِیَ ا٢َ َحسَّ َٗ ُة  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َب٘ٔیَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ثَىٔي اٟزُّصِزٔیُّ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ ِٟٔح٤ِٔصيُّ  ٩ًَِ  ا

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یُِٜثٔرُ اٟتَّ  َّي اهَّللُ  َِٟ  لَاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ  ٔ َوَة صَُو اب٩ُِ اٟزُّبَیِر َٟطُ یَا رُعِ ٘ٔی١َ  َٓ ٤َِٟأِث٥َٔ  َز٦ٔ َوا ِِ ٤َ ِٟ َذ ٩ِ٣ٔ ا وُّ ٌَ

 ِٟ َز٦ٔ َوا ِِ ٤َ ِٟ َذ ٩ِ٣ٔ ا وُّ ٌَ
ََّک تُِٜثٔرُ اٟتَّ َٕ َرُسو٢َ اهَّللٔ إ٧ٔ أَِخ٠َ َٓ ًََس  ََٜذَب َوَو َٓ َث  ٦َ َحسَّ ا٢َ إٔ٪َّ اٟزَُّج١َ إَٔذا ََغٔ َ٘ َٓ  ٤َأِث٥َٔ 

ااحسؼ نب اربامیہ، ہیقب، اوبہملس، امیلسؿ نب میلس یصمح، زرہی، رعفة، انب زریب، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص 

ری ےس یسک ےن درایتف ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج فتق اہلل ہیلع فآہل فملس تہب انپہ امےتگن ےھت انگہ افر رقض دا

 ااسنؿ رقمفض وہ ا ےہ وت فہ وھجٹ وباتل ےہ افر فدعہ الخیف رک ا ےہ۔

 اقحس نب اربامیہ، ہیقب، اوبہملس، امیلسؿ نب میلس یصمح، زرہی، رعفة، انب زریب، اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رقض ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 رقض ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم

     1774    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، سا٥ٟ ب٩ ُیَل٪ تحیيي، ابوہیث٥، ابوسٌیس٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ یزیس، وہ اپ٨ے واٟس سے، حیوہ :  راوی



 

 

ا٢َ  َٗ ث٨ََا َحِیَوةُ َوَذََکَ آَخَ  َٗا٢َ َحسَّ ث٨ََا أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس  ُس ب٩ُِ  حٔیٔييُّ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ث٨ََا َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ َُِیََلَ٪ اٟتُّ َحسَّ

٤ِٔح أَ  اّجا أَبَا اٟشَّ ٍَ َزرَّ َُّط َس٤ٔ ٥َ أ٧َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ٌٔیٕس َش ٍَ أَبَا َس َُّط َس٤ٔ َِٟضِیَث٥ٔ أ٧َ ٍَ أَبَا ا َُّط َس٤ٔ ٧ 

ا٢َ  َ٘ َٓ ی٩َِ بٔاِلٜرُِفٔ  ٔس٢ُ اٟسَّ ٌِ ا٢َ َرُج١ْ یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ أََت َٗ ی٩ِٔ  و٢ُ أًَُوذُ بٔاهَّللٔ ٩ِ٣ٔ اِلٜرُِفٔ َواٟسَّ ُ٘ ٠َِیطٔ  َر َش ًَ َّي اهَّللُ  ُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

 ٥ِ ٌَ ٥َ َن  َوَس٠َّ

ی، اوبمثیہ، اوبدیعس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص   

ئب ج ت

 

ب

دمحم نب دبعاہلل نب زیدی، فہ اےنپ فادل ےس، ویحہ، اسمل نب الیغؿ 

 وہں اہلل ےک رفک ےس افر رقض ےس۔ اکی آدیم ےن اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ںیم انپہ ام اتگ

 رعض ای ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رقض وک رفک ےک ربارب رفام رےہ ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای   اہں۔

ی، اوبمثیہ، اوبدیعس :  رافی  

ئب ج ت

 

ب

 دمحم نب دبعاہلل نب زیدی، فہ اےنپ فادل ےس، ویحہ، اسمل نب الیغؿ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 رقض ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم

     1775    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ سابٙ ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

ُس  ٤ِ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ إد أَبٔي اٟشَّ ٩ًَِ َزرَّ ث٨ََا َحِیَوةُ  ا٢َ َحسَّ َٗ یُّ  ٤ُِٟرِقٔ ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ َیزٔیَس ا ثَىٔي  َٗا٢َ َحسَّ إر  َِٟضِیَث٥ٔ ب٩ُِ َبظَّ ٩ًَِ أَبٔي ا ٔح 

ا٢َ أًَُوذُ بٔاهَّللٔ ٩ِ٣ٔ اِلٜرُِفٔ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٌٔیٕس  ی٩َِ بٔاِلٜرُِفٔ ٩ًَِ أَبٔي َس س٢ُٔ اٟسَّ ٌِ ا٢َ َرُج١ْ َت َ٘ َٓ ی٩ِٔ   َواٟسَّ

 ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ 

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قلعتم رقمفض وہےن ےک ہبلغ ےس انپہ امےنگن ےس

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 رقمفض وہےن ےک ہبلغ ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم



 

 

     1776    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ رسح، اب٩ وہب، حٌي ب٩ ًبساهَّلل، ابوًبساٟزح٩٤ حبلي، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًزو ب٩ ًاؾ :  راوی

ًَبِ  أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ثَىٔي أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبٔس اهَّللٔ  ثَىٔي حٌَُيُّ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ َوصِٕب  َٗ حٔ  ِ ٤ِزٔو ب٩ِٔ اُٟسَّ ٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ًَ

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّي اهَّللُ  أؾ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌَ ِٟ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ا ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ُِٟحبُلٔيُّ  ِّي ا ٔن ُض٥َّ إ ِٟک٤َٔ٠َأت ا٠َّٟ ُْ َأئ ا ٥َ لَاَ٪ یَِسًُو بَٔض

ًَِسائٔ  ُسوِّ َوَط٤َاَتٔة اِْلَ ٌَ ِٟ ٠َََُبٔة ا ی٩ِٔ َو  أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ٠َََُبةٔ اٟسَّ

 یلص ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، ییح نب دبع اہلل، اوبدبعارلنمح یلبح، دبعاہلل نب رمعف نب اعص ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی

 اہلل ہیلع فآہل فملس ہی داع اماگن رکےت ےھت ای اہلل! ںیم انپہ ام اتگ وہں رقض ےس افر دنمش ےک ہبلغ ےس افر دونمشں یک المتم ےس۔

 ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، ییح نب دبعاہلل، اوبدبعارلنمح یلبح، دبعاہلل نب رمعف نب اعص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 رقمفض وہےن ےک ہبلغ ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم

     1777    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ا٧ص ب٩ ٣اٟکاح٤س ب٩ رحب، ٗاس٥، اب٩ یزیس جزمي، ًبساٌٟزیز، ٤ًزو ب٩ ابو٤ًزو،  :  راوی

ٔ أَِخبَرَ  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ َِٟحزِمٔيُّ  أس٥ُ َوصَُو اب٩ُِ یَزٔیَس ا َ٘ ِٟ ث٨ََا ا
َٗا٢َ َحسَّ ٕب  ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ رَحِ ٤ًَِزٕو  ٤ًَِزُو ب٩ُِ أَبٔي  نٔي 

و ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َش ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ لَاَ٪ ا٨َّٟٔييُّ َػل َٗ ُِٟحبِٔن ٣َأٟٕک  ِٟبُِد١ٔ َوا ََٜش١ٔ َوا َِٟحزَٔ٪ َواِل َِٟض٥ِّ َوا ِّي أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ا ٔن ُض٥َّ إ ٢ُ ا٠َّٟ

٠َََُبٔة اٟزَِّجا٢ٔ  ی٩ِٔ َو ٍٔ اٟسَّ  َوَؿ٠َ

ادمح نب رحب، اقمس، انب زیدی رجیم، دبعازعلزی، رمعف نب اوبرمعف، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ملس رفامےت ےھت ای اہلل! ںیم انپہ ام اتگ وہں رجن ف مغ افر اکیلہ افر انرمدی افر وجنکیس افر رقض داری ےک وب ھ ےس افر رمدفں ےک ہبلغف

 (ےس )ینعی گووگں ےک ہنتف داسد اچمےن ےس

 ادمح نب رحب، اقمس، انب زیدی رجیم، دبعازعلزی، رمعف نب اوبرمعف، اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امدلاری ےک ہنتف ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم



 

 

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 امدلاری ےک ہنتف ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم

     1778    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حٙ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، ہظا٦ ب٩ رعوة، وہ اپ٨ے واٟس سے، ًائظہ ػسش٘ہاس :  راوی

  َِٟ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ ث٨ََا َجزٔیْز 
ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  َّي اهَّللُ أَِخبََر٧َا إِٔسَح  لَاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

و٢ُ ا ُ٘ ٥َ َش ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ِ ٔ َوََشِّ ٓٔت بِر َ٘ ِٟ ًََذأب ا ٔ َو بِر َ٘ ِٟ ٔ َوٓٔت٨َِٔة ا٨َّٟارٔ َوٓٔت٨َِٔة ا بِر َ٘ ِٟ ًََذأب ا ِّي أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ  ٔن ُض٥َّ إ ٤َِٟٔشیٔح ٠َّٟ ٨َٔة ا

٠ِٔخ َو  رِقٔ ا٠َُّٟض٥َّ أُِش١ِ َخَلایَاَی ب٤َٔأئ اٟثَّ َٔ ِٟ ِِٟٔىَي َوََشِّ ٓٔت٨َِٔة ا ا٢ٔ َوََشِّ ٓٔت٨َِٔة ا جَّ ٤َا اٟسَّ َٛ َِٟدَلایَا  ٠ِٔيي ٩ِ٣ٔ ا َٗ  ِّٙ َ ٔ َو٧ ِٟبََرز ا

 َ٤ِٟ َز٦ٔ َوا ِِ ٤َِٟ َِٟضَز٦ٔ َوا ََٜش١ٔ َوا ِّي أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ اِل ٔن ٧َٔص ا٠َُّٟض٥َّ إ ِوَب اِْلَبَِیَف ٩ِ٣ٔ اٟسَّ ِیَ  اٟثَّ َّ٘  أِث٥َٔ َن

تی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، اشہؾ نب رعفة، فہ اےنپ فادل ےس، اعہشئ دصہقی ےس رفا

رفامےت ےھت ای اہلل! ںیم ریتی انپہ ام اتگ وہں ذعاب ربق ےس افر دفزخ ےک ہنتف ےس داجؽ ےک ہنتف ےس ای اہلل! ریمے انگہ دوھ دے 

ڑپکے وک لیت  ربػ افر افےل ےک اپین ےس افر ریمے بلق وک رباویئں ےس اصػ رک دے سج رطہقی ےس ہک وت ےن اصػ ای دیفس

 ےس ای اہلل! ںیم انپہ ام اتگ وہں ریتی اکیلہ ڑباھےپ افر رقمفض وہےن افر انگہ ےس۔

 اےنپ فادل ےس، اعہشئ دصہقی اقحس نب اربامیہ، رجری، اشہؾ نب رعفة، فہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  داین ےس انپہ امانگنہنتف

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 ہنتف داین ےس انپہ امانگن

     1779    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیَل٪، ابوزاؤز، طٌبہ، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًیر، ٣ؼٌب ب٩ سٌس :  راوی

ث٨ََا ا٢َ َحسَّ َٗ َب ب٩َِ  أَِخبََر٧َا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َُِیََلَ٪  ٌَ ُ  ٣ُِؼ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ٤ًَُیِر ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ أَبُو َزاُوَز 

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ِٟک٤َٔ٠َأت َوَیزِؤیض٩َّٔ  ُْ َأئ ا ٤ُِّ٠ُط َص ٌَ ْس ُش ٌِ ا٢َ لَاَ٪ َس َٗ ٕس  ٌِ ِّي أًَُوذُ  َس ٔن ُض٥َّ إ ِٟبُِد١ٔ  ا٠َّٟ بَٔک ٩ِ٣ٔ ا

٧ِیَ  ٔ َوأًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ٓٔت٨َِةٔ اٟسُّ ٤ُز ٌُ ِٟ ٔلَي أَِرَذ٢ٔ ا ُِٟحبِٔن َوأًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ أَِ٪ أَُرزَّ إ ٔ َوأًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ا بِر َ٘ ِٟ ًََذأب ا  ا َو



 

 

وک ہی داع الھکسےت ےھت افر  ومحمد نب الیغؿ، اوبداؤد، ہبعش، دبعاکلمل نب ریمع، بعصم نب دعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دعساؿ

ں اس وک رفاتی رکےت ےھت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس۔ ای اہلل! ںیم ریتی انپہ ام اتگ وہں وجنکیس ےس افر ریتی انپہ ام اتگ وہ

 ہنتف ےس افر ذعاب ربق انرمدی ےس افر ریتی انپہ ام اتگ وہں روسا رکےن فایل رمع کت زدنہ رےنہ ےس افر ریتی انپہ ام اتگ وہں داین ےک

 ےس۔

 ومحمد نب الیغؿ، اوبداؤد، ہبعش، دبعاکلمل نب ریمع، بعصم نب دعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 ہنتف داین ےس انپہ امانگن

     1780    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ہَل٢ ب٩ اٌَٟلء، وہ اپ٨ے واٟس سے، ًبیساهَّلل، ارسائی١، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًیر، ٣ؼٌب ب٩ سٌس و ٤ًزو ب٩ ٣ی٤و٪  :  راوی

 ا اوزی

٩ًَِ إرِٔسَ  ث٨ََا ًُبَِیُس اهَّللٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبٔي  َٗا٢َ َحسَّ ََلٔئ  ٌَ ِٟ ٔب ب٩ِٔ أَِخبََرنٔي صََٔل٢ُ ب٩ُِ ا ٌَ ٩ًَِ ٣ُِؼ  ٕ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ٤ًَُیِر ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ ائٔی١َ 

 ِٟ ٥ُِّ٠ ا ٌَ ٤َا ُش َٛ ِٟک٤َٔ٠َأت  ُْ َأئ ا ٥ُِّ٠ ب٨َٔیطٔ َص ٌَ ْس ُش ٌِ ا َا لَاَ٪ َس َٗ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ٣َِی٤ُوٕ٪ اِْلَِوزٔیِّ  ٕس َو ٌِ و٢ُ إٔ٪َّ َس ُ٘ ٤َ٠ِِِٟٔاَ٪ َوَش ٤ُِٜتُٔب ا

َّي اهَّللُ  ِٟبُِد١ٔ َوأًَُوذُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ِّي أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ا ٔن ُض٥َّ إ ٔ ل١ُِّ َػََلةٕ ا٠َّٟ ذُ بٔض٩َّٔ فٔي زُبُز وَّ ٌَ ٥َ لَاَ٪ یََت ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ُِٟحبِٔن  ًَ بَٔک ٩ِ٣ٔ ا

ًََذأب ا ٧َِیا َو ٔ َوأًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ٓٔت٨َِٔة اٟسُّ ٤ُز ٌُ ِٟ ٔلَي أَِرَذ٢ٔ ا ٔ َوأًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ أَِ٪ أَُرزَّ إ بِر َ٘ ِٟ 

الہؽ نب االعلء، فہ اےنپ فادل ےس، دیبع اہلل، ارسالیئ، دبعاکلمل نب ریمع، بعصم نب دعس ف رمعف نب ومیمؿ االفدی ےس رفاتی ےہ 

ہک دفونں رضحات ےن ایبؿ ای ہک رضحت دعس اےنپ ڑلوکں وک ہی داع الھکسےت ےھت ےسیج ااتسذ وچبں وک الھکس ا ےہ افر ایبؿ رکےت 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت انپہ امےتگن ےھت رہ امنز ےک دعب ای اہلل! ںیم انپہ ام اتگ وہں وجنکیس ےس افر ریتی انپہ ام اتگ  ےھت روسؽ رکمی

 وہں انرمدی ےس افر ریتی انپہ ام اتگ وہں ذلیل رمع کت زدنہ رےنہ ےس افر ریتی انپہ ام اتگ وہں داین ےک ےنتف ےس افر ذعاب ربق ےس۔

 ؽ نب االعلء، فہ اےنپ فادل ےس، دیبعاہلل، ارسالیئ، دبعاکلمل نب ریمع، بعصم نب دعس ف رمعف نب ومیمؿ االفدیالہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 ہنتف داین ےس انپہ امانگن

     1781    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 اح٤س ب٩ ٓـاٟة، ًبیساهَّلل، ارسائی١، ابواسحٙ، ٤ًزو ب٩ ٣ی٤و٪، ٤ًز :  راوی

٤ِزٔو ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح ائٔی١ُ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا إرِٔسَ َٗ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ  ََٟة  ا ـَ َٓ ًَ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ  َّي  ٣َِی٤ُوٕ٪  ٩ِ ٤ًََُز أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل

 َ٘ ِٟ ًََذأب ا ِسرٔ َو ٔ َوٓٔت٨َِٔة اٟؼَّ ٤ُز ٌُ ِٟ ِٟبُِد١ٔ َوُسؤئ ا ُِٟحبِٔن َوا وَّذُ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ لَاَ٪ یََت ٔ اهَّللُ   بِر

، دیبع اہلل، ارسالیئ، اوب ااحسؼ ، رمعف نب ومیمؿ، رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی 

 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس انپہ امےتگن ادمح نب اضفَة

 ےھت انرمدی افر وجنکیس افر ربی رمع افر ہنیس ےک ےنتف افر ذعاب ربق ےس۔

، دیبعاہلل، ارسالیئ، اوباقحس، رمعف نب ومیمؿ، رمع :  رافی

 

 ادمح نب اضفَة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 ہنتف داین ےس انپہ امانگن

     1782    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠امی٪ ب٩ س٥٠ ب٠خي، ابوزاؤز ٣ؼاحفي، نرض، یو٧ص، ابواسحٙ، ٤ًزو ب٩ ٣ی٤و٪ :  راوی

َِٟب٠ِخٔيُّ صَُو أَبُو  ُ٪ ب٩ُِ َس٥ٕ٠ِ ا ٤ِزٔو ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ُس٠َامِیَ ًَ  ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا یُو٧ُُص  َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ا٨َّٟرِضُ  َٗ ٤َُِٟؼاحٔفٔيُّ  َزاُوَز ا

ذُ  وَّ ٌَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یََت ًَ َّي اهَّللُ  و٢ُ لَاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ُ٘ أب َش َِٟدلَّ ُ  ٤ًََُز ب٩َِ ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ِّي أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ َخ٤ِٕص ا٠َّٟ ٣َِی٤ُوٕ٪  ٔن ُض٥َّ إ

 ٔ بِر َ٘ ِٟ ًََذأب ا ِسرٔ َو ٔ َوٓٔت٨َِٔة اٟؼَّ ٤ُز ٌُ ِٟ ِٟبُِد١ٔ َوُسؤئ ا ُِٟحبِٔن َوا  ٩ِ٣ٔ ا

ی، رضن، ویسن، اوب ااحسؼ ، رمعف نب ومیمؿ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت رمع ےس ہک  فہ ایبؿ 

ذف

امیلسؿ نب ملس یخلب، اوبداؤد اصم

 اہلل ہیلع فآہل فملس اپچن اایشء ےس انپہ امےتگن ےھت ای اہلل! ںیم انپہ ام اتگ وہں ریتی انرمدی افر وجنکیس افر رکےت ےھت ہک روسؽ رکمی یلص

 ربی رمع افر ہنیس ےک ےنتف افر ذعاب ربق ےس۔

ی، رضن، ویسن، اوباقحس، رمعف نب ومیمؿ :  رافی

ذف

 امیلسؿ نب ملس یخلب، اوبداؤد اصم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 ہنتف داین ےس انپہ امانگن

     1783    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہَل٢ ب٩ اٌَٟلء، حشین، زہیر، ابواسحٙ، ٤ًزو ب٩ ٣ی٤و٪ :  راوی



 

 

َٗ  أَِخبََرنٔي صََٔل٢ُ ب٩ُِ  ٤ِزٔو ب٩ِٔ ٣َِی٤ُوٕ٪  ًَ  ٩ًَِ  َٙ ث٨ََا أَبُو إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ُزَصیِْر  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا حَُشیِْن  ا٢َ َحسَّ َٗ ََلٔئ  ٌَ ِٟ ثَىٔي ا ا٢َ َحسَّ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ لَاَ٪  ًَ َّي اهَّللُ  ٥َ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٕس َػل ِٟحُبِٔن َوٓٔت٨َِةٔ  أَِػَحاُب ٣َُح٤َّ حِّ َوا وَّذُ ٩ِ٣ٔ اٟظُّ ٌَ یََت

 ٔ بِر َ٘ ِٟ ًََذأب ا ِسرٔ َو  اٟؼَّ

الہؽ نب االعلء، نیسح، زریہ، اوب ااحسؼ ، رمعف نب ومیمؿ ےس رفاتی ےہ ہک ھجم ےس روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب 

 ےھت وجنکیس افر انرمدی افر ہنیس ےک ےنتف افر ذعاب ربق ےس۔ رکاؾ ےن لقن رفامای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس انپہ امےتگن

 الہؽ نب االعلء، نیسح، زریہ، اوباقحس، رمعف نب ومیمؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 ہنتف داین ےس انپہ امانگن

     1784    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حرضت ٤ًزو ب٩ ٣ی٤و٪ :  راوی

٤ِزٔو ب٩ِٔ ٣َیِ  ًَ  ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا أَبُو َزاُوَز  َٗا٢َ َحسَّ  ٪َ َّي اهَّللُ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ا٢َ لَاَ٪ ا٨َّٟٔييُّ َػل َٗ  ٤ُوٕ٪ 

وَّذُ ٣ُزَِس١ْ  ٌَ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یََت

 رضحت رمعف نب ومیمؿ ےس رفاتی ےہ ہک  و افرپ ےک اطمقب ےہ۔

 رضحت رمعف نب ومیمؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 ہنتف داین ےس انپہ امانگن

     1785    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیساهَّلل ب٩ وٛیٍ، وہ اپ٨ے واٟس سے، سٌس ب٩ ابواوض، بَل٢ ب٩ یحٌي، طتیر ب٩ طک١ ب٩ ح٤یس :  راوی

 ًَ ٔس ب٩ِٔ أَبٔي أَِوٕض  ٌِ ٩ًَِ َس ث٨ََا أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ٩ًَِ أَِخبََرنٔي ًُبَِیُس اهَّللٔ ب٩ُِ َوٛٔی ٔ ب٩ِٔ َطک١َٔ ب٩ِٔ ح٤َُِیٕس  ٩ًَِ ُطَتیِر ٩ِ بََٔل٢ٔ ب٩ِٔ یَِحٌَي 

ًَآٔىٔي ٩ِ٣ٔ ََشِّ َس٤ِعٔي ١ُِٗ ا٠َُّٟض٥َّ  ا٢َ  َٗ ٍُ بٔطٔ  ٔٔ ًَاّئ أ٧ََِت ٤ِِّ٠ًَىٔي زُ ٠ُُِٗ  یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  ا٢َ  َٗ ٠ِٔيي َوََشِّ  أَبٔیطٔ  َٗ َوَبَصٔی َؤَٟشانٔي َو

ىٔي َذََکَ  ٌِ ٌِّي َش ٔ  ظُ ٨٣َ



 

 

ئ  نب لکش نب دیمح ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ فادل 

  

دیبع اہلل نب فعیک، فہ اےنپ فادل ےس، دعس نب اوبافس، البؽ نب ییحی، ش

ےس ہک ۔ ںیم ےن اہک ای روسؽ اہلل! ھجم وک ایسی داع الھکسںیئ ہک سج ےس ںیم عفن احلص رکفں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

 ! ھجم وک اکؿ آھکن افر زابؿ یک افر دؽ یک ربایئ ےس اچب۔وہک ای اہلل

ئ  نب لکش نب دیمح :  رافی

  

 دیبعاہلل نب فعیک، فہ اےنپ فادل ےس، دعس نب اوبافس، البؽ نب ییحی، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفک ےک رش ےس انپہ

 اتکب االاعتسذة :   باب

 رفک ےک رش ےس انپہ

     1786    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ رسح، اب٩ وہب، سا٥ٟ ب٩ ُیَل٪، زراد ابوس٤ح، ابوہیث٥، ابوسٌیس خسری :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ حٔ  ِ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ اُٟسَّ ٩ًَِ أَبٔي أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ٤ِٔح  إد أَبٔي اٟشَّ ٩ًَِ َزرَّ ا٢َ أَِخبََرنٔي َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ َُِیََلَ٪  َٗ اب٩ُِ َوصِٕب 

و٢ُ ا٠َّٟ  ُ٘ َّطُ لَاَ٪ َش ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔي َس َِٟضِیَث٥ٔ  ِّي أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ اِلُٜ ا ٔن رِفٔ ُض٥َّ إ

 ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ س َٔأ٪  ٌِ ا٢َ َرُج١ْ َوَش َ٘ َٓ رِقٔ  َٔ ِٟ  َوا

ح، اوبمثیہ، اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

م
ش

ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، اسمل نب الیغؿ، دراج اوب

فر اکی صخش ےن اہک دفونں ربارب ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ای اہلل! ںیم انپہ ام اتگ وہں ریتی رفک ےس افر اتحم  ےس ا

 فآہل فملس ےن رفامای   اہں۔

ح، اوبمثیہ، اوبدیعس دخری :  رافی

م
ش

 ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، اسمل نب الیغؿ، دراج اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمگایہ ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 رمگایہ ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم

     1787    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ ٗسا٣ة، جزیز، ٨٣ؼور، طٌيي، ا٦ س٤٠ہ :  راوی

 ٔ ث٨ََا َجز ا٢َ َحسَّ َٗ َُٗسا٣ََة  ُس ب٩ُِ  ٥َ لَاَ٪ أَِخبََرنٔي ٣َُح٤َّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٔييِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  یْز 

ا٢َ بِٔش٥ٔ اهَّللٔ َربِّ أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ أَِ٪ أَز٢َّٔ أَِو أَٔؿ١َّ أَِو أَِه٥َٔ٠ أَِو أُِه٥َ٠َ  َٗ َد ٩ِ٣ٔ بَِیتٔطٔ  ًَلَيَّ أَِو أَِجَض١َ أَ  إَٔذا َخَ  ِو یُِحَض١َ 

، رجری، وصنمر، یبعش، اؾ ہملس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق اکمؿ ےک ابرہ رشتفی 

 

دمحم نب دقامة

 ای الےت وت رفامےت )رفاہن وہےت فتق( مسب اہلل ںیم انپہ ام اتگ وہں ریتی اے رپفرداگر لسھپ اجےن ےس )ینعی الب ارادہ انگہ رکےن ےس

 ےنلچ ںیم اپؤں ےک لسھپ اجےن ےس( ای راہتس وھبؽ اجےن ےس ای ھجم رپ ملظ وہےن ےس ای اہجتل رکےن ےس ای ھجم رپ اہجتل وہےن ےس۔

، رجری، وصنمر، یبعش، اؾ ہملس :  رافی

 

 دمحم نب دقامة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دنمش ےک ہبلغ ےس انپہ امانگن

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 دنمش ےک ہبلغ ےس انپہ امانگن

     1788    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ رسح، اب٩ وہب، حٌي ب٩ ًبساهَّلل، ابوًبساٟزح٩٤ حبلي، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًزو ب٩ ًاؾ :  راوی

ثَىٔ أَِخبََر٧َا أَ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبٔس اهَّللٔ  ا٢َ أَِخبََرنٔي حٌَُيُّ ب٩ُِ  َٗ ثَىٔي اب٩ُِ َوصِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ ٔح  ِ ٤ِزٔو ب٩ِٔ اُٟسَّ ًَ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ِح٤َُس ب٩ُِ  ي أَبُو 

٠ًََیِ  َّي اهَّللُ  أؾ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌَ ِٟ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ا ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ُِٟحبُلٔيُّ  ِّي ا ٔن ُض٥َّ إ ِٟک٤َٔ٠َأت ا٠َّٟ ُْ َأئ ا ٥َ لَاَ٪ یَِسًُو بَٔض طٔ َوَس٠َّ

ًَِسائٔ  ُسوِّ َوَط٤َاَتٔة اِْلَ ٌَ ِٟ ٠َََُبٔة ا ی٩ِٔ َو  أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ٠َََُبةٔ اٟسَّ

ہک روسؽ رکمی یلص ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، ییح نب دبع اہلل، اوبدبعارلنمح یلبح، دبعاہلل نب رمعف نب اعص ےس رفاتی ےہ 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ہی داع امےتگن ےھت ای اہلل! ںیم انپہ ام اتگ وہں ریتی رقض ےک ہبلغ افر دنمش ےک ہبلغ ےس افر دنمش یک المتم ےس۔

 ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، ییح نب دبعاہلل، اوبدبعارلنمح یلبح، دبعاہلل نب رمعف نب اعص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دونمشں یک المتم ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم



 

 

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 دونمشں یک المتم ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم

     1789    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨سرجہ با ا روای  ٛے ٣لابٙ ےہ۔یہ روای  ٣ :  راوی

ًَِبٔس اٟزَّحِ  ثَىٔي أَبُو  ا٢َ حٌَُيٌّ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ َوصِٕب  َٗ ًِلَي 
ًَِبسٔ اِْلَ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا یُو٧ُُص ب٩ُِ   ٩ًَِ ُِٟحبُلٔيُّ  ٩ٔ٤َ ا

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّي اهَّللُ  ٤ِزٕو أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ی٩ِٔ َوَط٤َاَتةٔ ًَ ٠َََُبةٔ اٟسَّ ِّي أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ  ٔن ُض٥َّ إ ِٟک٤َٔ٠َأت ا٠َّٟ ُْ َأئ ا ٥ََّ٠ لَاَ٪ یَِسًُو بَٔض

ًَِسائٔ   اِْلَ

 ہی رفاتی دنمرہج ابال رفاتی ےک اطمقب ےہ۔

 ہی رفاتی دنمرہج ابال رفاتی ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑباھےپ ےس انپہ امانگن

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 ڑباھےپ ےس انپہ امانگن

     1790    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ا٪ ب٩ ابوًاؾًبساهَّلل ب٩ ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤، ح٤از ب٩ ٣شٌسة، ہارو٪ ب٩ ابزاہی٥، ٣ح٤س، ًث٤ :  راوی

٩ًَِ َصاُروَ٪ ب٩ِٔ  َسَة  ٌَ ازُ ب٩ُِ ٣َِش ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٔس ب٩ِٔ  ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا  ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  إٔبَِزاصٔی٥َ 

 َ ٥َ ل ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  أؾ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٌَ ِٟ ٔ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ أَبٔي ا َِٟضز٦َ ََٜش١ٔ َوا ِّي أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ اِل ٔن ُض٥َّ إ ًََوأت ا٠َّٟ ٔ اٟسَّ اَ٪ یَِسًُو بَٔضٔذظ

٤َ٤َِٟأت  ٤َِِٟحَیا َوا ٔ َو٩ِ٣ٔ ٓٔت٨َِٔة ا ِحز ٌَ ِٟ ُِٟحبِٔن َوا  َوا

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع  دبع اہلل نب دمحم نب دبعارلنمح،  ،ند نب دعسمة، اہرفؿ نب اربامیہ، دمحم، امثعؿ نب اوباعص ےس رفاتی ےہ ہک

 ےس۔فآہل فملس ہی داع امےتگن ےھت ای اہلل! ںیم ریتی انپہ ام اتگ وہں اکیلہ ڑباھےپ افر انرمدی افر اعزجی ےس افر زدنیگ افر ومت ےک ہنتف 

 دبعاہلل نب دمحم نب دبعارلنمح،  ،ند نب دعسمة، اہرفؿ نب اربامیہ، دمحم، امثعؿ نب اوباعص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 ڑباھےپ ےس انپہ امانگن

     1791    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 طٌیب ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ًبساٟح٥ٜ، طٌیب، ٟیث، یزیس ب٩ ہاز، ٤ًزو ب٩ :  راوی

 ٩ًَِ  ٔ َِٟضاز ٩ًَِ یَزٔیَس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ا٠َِّٟیٔث  ِیٕب  ٌَ ٩ًَِ ُط  ٥َٜٔ َِٟح ِبٔس ا ًَ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ  ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ُط

و٢ُ ا٠َّٟ  ُ٘ ٥َ َش ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٔ ظ ٤َِٟأِث٥َٔ َجسِّ َز٦ٔ َوا ِِ ٤َِٟ َِٟضَز٦ٔ َوا ََٜش١ٔ َوا ِّي أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ اِل ٔن ُض٥َّ إ

ًََذأب ا٨َّٟارٔ  ٔ َوأًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ  بِر َ٘ ِٟ ًََذأب ا ا٢ٔ َوأًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ  جَّ ٤َِٟٔشیٔح اٟسَّ  َوأًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ََشِّ ا

د، رمعف نب بیعش ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع دمحم نب دبعاہلل نب دبعامکحل، بیعش، ثیل، زیدی نب اہ

فآہل فملس ےس ہک  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ای اہلل! ںیم ریتی انپہ ام اتگ وہں اکیلہ ڑباھےپ افر رقمفض وہےن ےس افر 

 اتگ وہں ریتی ربق ےک ذعاب ےس افر انپہ ام اتگ وہں ریتی دفزخ ےک انگہ ےس افر ںیم انپہ ام اتگ وہں ریتی داجؽ یک ربایئ ےس افر انپہ ام

 ذعاب ےس۔

 دمحم نب دبعاہلل نب دبعامکحل، بیعش، ثیل، زیدی نب اہد، رمعف نب بیعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ےس قلعتمربی اضقء ےس انپہ امےنگن

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 ربی اضقء ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم

     1792    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، سٔیا٪، سَّم، ابوػاٟح، ابوہزیزہ :  راوی

 ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ُس َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  َّي اهَّللُ  أَِخبََر٧َا إِٔسَح ا٢َ لَاَ٪ ا٨َّٟٔييُّ َػل َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔي َػأٟٕح إِٔ٪ َطاَئ اهَّللُ  ُسََّمٕٓ 

أئ َو  ـَ َ٘ ِٟ ًَِسأئ َوُسؤئ ا أئ َوَط٤َاَتٔة اِْلَ َ٘ ََلثَةٔ ٩ِ٣ٔ َزَرٔ  اٟظَّ وَّذُ ٩ِ٣ٔ صَٔذظٔ اٟثَّ ٌَ ٥َ یََت ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ا٢َ ًَ َٗ َِٟبََلٔئ  َیاُ٪ َجِضٔس ا ِٔ ُس

َِٟیَص ٓٔیطٔ  َّٟٔذی  َِٟواحَٔس ا ُى ا َٔ ِّي  َا أَِح ّة ْٔلَن ٌَ ُت أَِرَب ََٓذََکِ  صَُو ثَََلثَْة 

ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، یمس، اوباصحل، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس انپہ امےتگن ےھت نیت زیچفں 



 

 

ےس ربی اضقء ےس تخس الب افر آتف ےس۔ رضحت ایفسؿ ےن ایبؿ ای ہک دحثی ںیم نیت  ےس دبیتخب آےن ےس دونمشں یک المتم

 اایشء ںیھت نکیل ںیم ےن ہار لقن یک ویکہکن ھجم وک اید ںیہن راہ ہک وکؿ یس اس ںیم ںیہن یھت۔

 اقحس نب اربامیہ، ایفسؿ، یمس، اوباصحل، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دب یبیصن ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 دب یبیصن ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم

     1793    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ سابٙ ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

ُٗتَِیَبةُ  ٠َِیطٔ َوَس  أَِخبََر٧َا  ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٩ًَِ أَبٔي َػأٟٕح  ٩ًَِ ُسََّمٕٓ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس
ا٢َ َحسَّ ٌٔیُذ َٗ ٥ََّ٠ لَاَ٪ َشِشَت

َِٟبََلئٔ  أئ َوَجِضٔس ا َ٘ ًَِسأئ َوَزَرٔ  اٟظَّ أئ َوَط٤َاَتةٔ اِْلَ ـَ َ٘ ِٟ  ٩ِ٣ٔ ُسؤئ ا

 قب ےہ۔رتہمج اسقب ےک اطم

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونجؿ ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 ونجؿ ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم

     1794    سیثح                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ابوزاؤز، ہ٤ا٦، ٗتازة، ا٧ص :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٕص أَ  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا َص٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبُو َزاُوَز  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َّي اهَّللُ  ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل

و٢ُ ا٠َّٟ  ُ٘ ا٦ٔ لَاَ٪ َش َ٘ ِٟبََرٔؾ َوَسیِّٔئ اِْلَِس ُِٟحَذا٦ٔ َوا ِٟح٨ُُؤ٪ َوا ِّي أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ا ٔن  ُض٥َّ إ

 اتگ دمحم نب ینثم، اوبداؤد، امہؾ، اتقدة، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ای اہلل! ںیم ریتی انپہ ام



 

 

 امیبرویں ےس۔وہں ونجؿ ذجاؾ ربص افر دفرسی )کلہم( 

 دمحم نب ینثم، اوبداؤد، امہؾ، اتقدة، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجت ےک رظن اگلےن ےس انپہ

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 انجت ےک رظن اگلےن ےس انپہ

     1795    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہَل٢ ب٩ اٌَٟلء، سٌیس ب٩ س٠امی٪، ًباز، جزیزی، ابونرضة، ابوسٌیس :  راوی

 ًَ ِٟحَُزیِزٔیِّ  ٩ًَِ ا ًَبَّاْز  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ٌٔیُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا َس َٗا٢َ َحسَّ ََلٔئ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أَبٔيأَِخبََر٧َا صََٔل٢ُ ب٩ُِ ا َة  ا٢َ  ٩ِ أَبٔي َنرِضَ َٗ ٌٔیٕس  َس

  َِٟ ا ٧َزَ َّ٤٠َ َٓ ًَیِٔن اِِل٧ِٔٔص  َِٟحا٪ِّ َو ًَیِٔن ا ذُ ٩ِ٣ٔ  وَّ ٌَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یََت َّي اهَّللُ  وَِّذَتأ٪ أََخَذ بٔض٤َٔا َوَتَزَ  ٣َا لَاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٌَ ٤ُِٟ  ا

َٔک   ٔسَوی ذَٟ

وبدیعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس انپہ امےتگن الہؽ نب االعلء، دیعس نب امیلسؿ، ابعد، رجریی، اوبرضنة، ا
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۔ انزؽ وہیئ ےھت انجت یک رظن ےس افر ااسنونں یک رظن )اگلےن( ےس افر رھپ سج فتق ۔ ق

 امتؾ وک وھچڑ دای۔وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک ےل ایل افر 

 الہؽ نب االعلء، دیعس نب امیلسؿ، ابعد، رجریی، اوبرضنة، اوبدیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رغفر یک ربایئ ےس انپہ

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 رغفر یک ربایئ ےس انپہ

     1796    حسیث                               سو٦ج٠س   :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ ًبساٟزح٩٤، حشین، زائسة، ح٤یس، ا٧ص :  راوی

ا٢َ لَاَ٪ َرُس  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ ح٤َُِیٕس  ٩ًَِ َزائَٔسَة  ث٨ََا حَُشیِْن  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ أَِخبََر٧َا ٣ُوَسي ب٩ُِ  َّي اهَّللُ  ٠َِیطٔ و٢ُ اهَّللٔ َػل



 

 

ِٟحُ  َِٟضَز٦ٔ َوا ََٜش١ٔ َوا ِّي أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ اِل ٔن و٢ُ ا٠َُّٟض٥َّ إ ُ٘ ِٟک٤َٔ٠َأت لَاَ٪ َش ُْ َأئ ا وَّذُ بَٔض ٌَ ٥َ یََت ٔ َوٓٔت٨َِةٔ َوَس٠َّ بَر ٜٔ ِٟبُِد١ٔ َوُسؤئ اِل بِٔن َوا

 ٔ بِر َ٘ ِٟ ًََذأب ا ا٢ٔ َو جَّ  اٟسَّ

رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس انپہ امےتگن ےھت یتسس افر ومیس نب دبعارلنمح، نیسح، زادئة، دیمح، اسن ےس 

 ڑباھےپ افر انرمدی افر وجنکیس افر رغفر یک ربایئ ےس افر ہنتف داجؽ افر ذعاب ربق ےس۔

 ومیس نب دبعارلنمح، نیسح، زادئة، دیمح، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ربی رمع ےس انپہ امانگن

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 ربی رمع ےس انپہ امانگن

     1797    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبسا اًلي، خاٟس، طٌبہ، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًیر، ٣ؼٌب ب٩ سٌس :  راوی

ُس  َب ب٩َِ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌَ ُ  ٣ُِؼ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ٤ًَُیِر ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ًَِبسٔ اِْلَ ٩ًَِ ب٩ُِ  ٕس  ٌِ  َس

٥َ یَِسًُو بٔض٩َّٔ َو  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٨َ٤ُِّ٠ا َخ٤ِّشا لَاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٌَ ا٢َ لَاَ٪ شُ َٗ ِٟبُِد١ٔ أَبٔیطٔ  ِّي أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ا ٔن و٢ُ ا٠َُّٟض٥َّ إ ُ٘ َش

 ٔ بِر َ٘ ِٟ ًََذأب ا ٔ َوأًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ  ٤ُز ٌُ ِٟ ٔلَي أَِرَذ٢ٔ ا ُِٟحبِٔن َوأًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ أَِ٪ أَُرزَّ إ  َوأًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ا

 ےس فہ مہ وک الھکسےت ےھت اپچن ابںیت  و ہک دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، دبعاکلمل نب ریمع، بعصم نب دعس ےن ہک  اےنپ فادل

ی انرمدی روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس داع امےتگن ےھت افر ےتہک ےھت ای اہلل! ںیم انپہ ام اتگ وہں ریتی وجنکیس افر انپہ ام اتگ وہں ریت

 ےس افر انپہ ام اتگ وہں ذعاب ربق ےس۔

 اکلمل نب ریمع، بعصم نب دعسدمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمع یک ربایئ ےس انپہ امانگن

 اتکب االاعتسذة :   ابب



 

 

 رمع یک ربایئ ےس انپہ امانگن

     1798    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزا٪ ب٩ بکار، اح٤س ب٩ خاٟس، یو٧ص، ابواسحٙ، ٤ًزو ب٩ ٣ی٤و٪ :  راوی

ىٔ  ٌِ َٙ َش ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح ث٨ََا یُو٧ُُص  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َخأٟٕس  ا٢َ َحسَّ َٗ َّإر  ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ٣َِی٤ُوٕ٪ أَِخبََر٧َا ٤ًَِٔزاُ٪ ب٩ُِ بَک  ٩ًَِ ي أَبَاُظ 

 َ٤ًُ ٍَ ا٢َ َحَحِحُ  ٣َ وَّذُ ٩ِ٣ٔ َخ٤ِٕص ا٠َّٟ َٗ ٌَ ٥َ لَاَ٪ َیَت ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّى اهَّللُ  ٍٕ أ ََا إٔ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل و٢ُ بَٔح٤ِ ُ٘ ُتُط َش ٌِ ََٓش٤ٔ َٝ َز  ٔ ِّي أًَُوذُ ب ٔن ُض٥َّ إ

ِسرٔ َوأَ  َٝ ٩ِ٣ٔ ٓٔت٨َِٔة اٟؼَّ ٔ ٔ َوأًَُوذُ ب ٤ُز ٌُ ِٟ َٝ ٩ِ٣ٔ ُسْٔ ا ٔ ِٟحُبِٔن َوأًَُوذُ ب ِٟبُِد١ٔ َوا ٔ ٩ِ٣ٔ ا بِر َ٘ ِٟ ًََذأب ا  ٩ِ٣ٔ َٝ ٔ  ًُوذُ ب

رمعاؿ نب اکبر، ادمح نب اخدل، ویسن، اوب ااحسؼ ، رمعف نب ومیمؿ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت رمع ےک اسھت جح ادا ای فہ زمدہفل 

اؿ اپچن اایشء ےس ای اہلل! ںیم انپہ ںیم ےتہک ےھت ہک ںیم ےن وخد ہک  ہک ابربخ وہ اجؤ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس انپہ امےتگن ےھت 

انپہ  ام اتگ وہں ریتی وجنکیس ےس افر انرمدی ےس افر انپہ ام اتگ وہں ریتی ربی رمع ےس افر انپہ ام اتگ وہں ریتی ہنیس ےک ہنتف ےس افر ریتی

 ام اتگ وہں ذعاب ربق ےس۔

 رمعاؿ نب اکبر، ادمح نب اخدل، ویسن، اوباقحس، رمعف نب ومیمؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عفن ےک دعب اصقنؿ ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 عفن ےک دعب اصقنؿ ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم

     1799    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ازہز ب٩ ج٤ی١، خاٟس ب٩ حارث، طٌبہ، ًاػ٥، ًبساهَّلل ب٩ رسجص :  راوی

ًَِبسٔ   ٩ًَِ ًَأػ٥ٕ   ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحارٔٔث  ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ا َٗا٢َ َحسَّ ٔجَص أَ٪َّ  أَِخبََر٧َا أَِزَصزُ ب٩ُِ َج٤ٔی١ٕ  اهَّللٔ ب٩ِٔ رَسِ

٠ًََیِ  َّي اهَّللُ  ِٟحَ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٠َٔب َوا َ٘ ٨ِ٤ُِٟ آبَٔة ا َٛ رَفٔ َو ًَِثأئ اٟشَّ ِّي أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ َو ٔن ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ إ َٗ ٥َ لَاَ٪ إَٔذا َساََفَ 
َس طٔ َوَس٠َّ ٌِ ِورٔ َب

٤َِٟا٢ٔ  ٔ فٔي اِْلَص١ِٔ َوا ٨ِ٤ََِٟوز ٤َِِٟو٠ُو٦ٔ َوُسؤئ ا ًَِوةٔ ا َِٜورٔ َوَز  اِل

دبعاہلل نب رسسج ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق  ازرہ نب لیمج، اخدل نب احرث، ہبعش، اعمص،

ؾ رفس رکےت وت رفامےت ای اہلل! ںیم ریتی انپہ ام اتگ وہں رفس یک یتخس ےس افر گوےنٹ ےک رجن ف مغ ےس افر عفن ےک دعب اصقنؿ ےس افر ولظم



 

 

 یک دب داع ےس افر ربی ابت دےنھکی ےس رھگ افر دفتل ںیم۔

 ازرہ نب لیمج، اخدل نب احرث، ہبعش، اعمص، دبعاہلل نب رسسج :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 عفن ےک دعب اصقنؿ ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم

     1800    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ازہز ب٩ ج٤ی١، خاٟس ب٩ حارث، طٌبہ، ًاػ٥، ًبساهَّلل ب٩ رسجص :  راوی

ٔجَص أَ٪َّ َرُسو٢َ  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ رَسِ  ٩ًَِ ًَأػ٥ٕ   ٩ًَِ ث٨ََا َجزٔیْز  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٥َ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  اهَّللٔ َػل

َٜوِ  لَاَ٪  َس اِل ٌِ َِٟحِورٔ َب ٠َٔب َوا َ٘ ٨ِ٤ُ ِٟ آبَٔة ا َٛ رَفٔ َو ًَِثأئ اٟشَّ ِّي أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ َو ٔن ُض٥َّ إ ا٢َ ا٠َّٟ َٗ ٤َِِٟو٠ُو٦ٔ َوُسؤئ إَٔذا َساََفَ  ًَِوةٔ ا رٔ َوَز

َٟسٔ  َِٟو ٤َِٟا٢ٔ َوا ٔ فٔي اِْلَص١ِٔ َوا ٨ِ٤ََِٟوز  ا

ہلل نب رسسج ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق ازرہ نب لیمج، اخدل نب احرث، ہبعش، اعمص، دبعا

ؾ رفس رکےت وت رفامےت ای اہلل! ںیم ریتی انپہ ام اتگ وہں رفس یک یتخس ےس افر گوےنٹ ےک رجن ف مغ ےس افر عفن ےک دعب اصقنؿ ےس افر ولظم

 یک دب داع ےس افر ربی ابت دےنھکی ےس رھگ افر دفتل ںیم۔

 ازرہ نب لیمج، اخدل نب احرث، ہبعش، اعمص، دبعاہلل نب رسسج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ولظمؾ یک دبداع ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 ولظمؾ یک دبداع ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم

     1801    حسیث                               س سو٦ج٠  :  ج٠س

 یوسٕ ب٩ ح٤از، برش ب٩ ٨٣ؼور، ًاػ٥، ًبساهَّلل ب٩ رسجص :  راوی

ا٢َ  َٗ ٔجَص  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ رَسِ ًَ  ٩ًَِ ًَأػ٥ٕ   ٩ًَِ ث٨ََا برِٔشُ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َٗا٢َ َحسَّ ازٕ  ُٕ ب٩ُِ َح٤َّ َّي اهَّللُ لَاَ٪ ا٨َّٟٔييُّ َػ  أَِخبََر٧َا یُوُس ل

َِٜورٔ َو  َس اِل ٌِ َِٟحِورٔ َب ٠َٔب َوا َ٘ ٨ِ٤ُ ِٟ آبَٔة ا َٛ رَفٔ َو ًَِثأئ اٟشَّ وَّذُ ٩ِ٣ٔ َو ٌَ ٥َ إَٔذا َساََفَ یََت
ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ٨ِ٤ََِٟوز ٤َِِٟو٠ُو٦ٔ َوُسؤئ ا ًَِوةٔ ا  َز



 

 

 اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق رفس ویفس نب  ،ند، رشب نب وصنمر، اعمص، دبعاہلل نب رسسج ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص

 رفامےت وت انپہ امےتگن رفس یک یتخس ےس آرخ کت سج رطح افرپ زگرا۔

 ویفس نب  ،ند، رشب نب وصنمر، اعمص، دبعاہلل نب رسسج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک فتق رجن فمغ ےس انپہرفس ےس فایسپ 

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 رفس ےس فایسپ ےک فتق رجن فمغ ےس انپہ

     1802    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٤ًز ب٩ ًلي ب٩ ٣٘س٦، اب٩ ابوًسی، طٌبہ، ًبساهَّلل ب٩ برش اٟدثَّم، ابوزرًة، ابوہزیزہ :  راوی

ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ برِٔشٕ أَِخبََر٧َا ٣ُحَ  ًَ  ٩ًَِ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ًَٔسٓیٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ٦ سَّ َ٘ ًَلٔيِّ ب٩ِٔ ٣ُ ُس ب٩ُِ ٤ًََُز ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔي ٤َّ َّٔمِّ  ٌَ َِٟدِث  ا

٥َ إَٔذا َس  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ لَاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  َة  ًَ َبُة ُزِر ٌِ ٌٔطٔ َو٣َسَّ ُط ا٢َ بٔإِٔػَب َٗ اََفَ ََفََٛٔب َراح٠ََٔتُط 

ِّي أًَُو ٔن ُض٥َّ إ ٤َِٟا٢ٔ ا٠َّٟ ُة فٔي اِْلَص١ِٔ َوا َٔ َِٟد٠ٔی رَفٔ َوا احُٔب فٔي اٟشَّ ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ أ٧ََِ  اٟؼَّ َٗ ٌٔطٔ  آبَٔة بٔإِٔػَب َٛ رَفٔ َو ًَِثأئ اٟشَّ ذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ َو

٠َٔب  َ٘ ٨ِ٤ُ ِٟ  ا

، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل  دمحم نب رمع

 

ی، اوبزرعة

م

 

ب

 

ج
ل

نب یلع نب دقمؾ، انب اوبدعی، ہبعش، دبعاہلل نب رشب ا

ہیلع فآہل فملس سج فتق رفس رفامےت افر وسار وہےت افٹن رپ وت ااشرہ رفامےت ایلگن ےس )ہی رفاتی لقن رکےت فتق ہبعش رافی ےن 

ای اہلل! وت یہ اسیھت ےہ رفس ںیم افر ہفیلخ ےہ رھگ افر امؽ ںیم۔ ای اہلل! ںیم انپہ ام اتگ وہں ریتی رفس یک یتخس افر ایلگن وک ابمل ای( رھپ رفامےت 

 رفس ےس فاسپ آےن یک تبیصم ےس۔

، اوبرہریہ :  رافی

 

ی، اوبزرعة

م

 

ب

 

ج
ل

 دمحم نب رمع نب یلع نب دقمؾ، انب اوبدعی، ہبعش، دبعاہلل نب رشب ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ربے ڑپفیس ےس انپہ امانگن

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 ربے ڑپفیس ےس انپہ امانگن



 

 

     1803    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بوسٌیس ٣٘بری، ابوہزیزہ٤ًزو ب٩ ًلي، یحٌي، ٣ح٤س ب٩ ًحَل٪، سٌیس ب٩ ا :  راوی

ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَبٔي َس  ٩ًَِ َس ًَِحََلَ٪  ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َیِحٌَي  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَِخبََر٧َا  بُرٔیِّ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیٕس ا

٥َ َت  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  ٨َِک َٗ ًَ  ٢ُ َِٟبازٔیَةٔ یََتَحوَّ إٔ٪َّ َجاَر ا َٓ ا٦ٔ  َ٘ ٤ُ ِٟ ِؤئ فٔي َزارٔ ا ذُوا بٔاهَّللٔ ٩ِ٣ٔ َجارٔ اٟشَّ وَّ ٌَ 

رمعف نب یلع، ییحی، دمحم نب الجعؿ، دیعس نب اوبدیعس ربقمی، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 

ےس انپہ اموگن راہشئ یک ہگج ںیم ویکہکن لگنج اک ڑپفیس وت ٹہ اج ا ےہ )ینعی لگنج اک ڑپفس اس دقر مکحتسم رفامای مت گوگ ربے ڑپفیس 

 ںیہن ےہ ہک سج دقر یتسب افر آابدی اک ڑپفس ےہ ویکہکن فہ اینپ ہگج اقمئ راتہ ےہ(۔

 رمعف نب یلع، ییحی، دمحم نب الجعؿ، دیعس نب اوبدیعس ربقمی، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گووگں ےک داسد ےس انپہ ےس قلعتم

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 گووگں ےک داسد ےس انپہ ےس قلعتم

     1804    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًی١، ٤ًزو ب٩ ابو٤ًزو، ا٧ص ب٩ ٣اٟکًلي ب٩ ححز، اس٤ا :  راوی

ٍَ أ٧َََص  َُّط َس٤ٔ ٤ِزٕو أ٧َ ًَ ٤ِزُو ب٩ُِ أَبٔي  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَلٔيُّ ب٩ُِ حُِحز ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ أَِخبََر٧َا  َٗ و٢ُ  ُ٘  ب٩َِ ٣َأٟٕک َش

٥َ ْٔلَبٔي ك٠ََِحَة ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٨َُُِٜٓ  َػل ُٓىٔي َوَرائَُط  َد بٔي أَبُو ك٠ََِحَة َیزِزُ َََٓخَ َِٟت٤ِٔص لٔي ََُُل٣ّا ٩ِ٣ٔ ٤َ٠ُِٔا٥ُِٜٔ٧ َیِدُس٣ُىٔي 

و٢َ ا٠َُّٟض٥َّ  ُ٘ ُط یُِٜثٔرُ أَِ٪ َش ٌُ ٨َُُِٜٓ  أَِس٤َ ٥َ ل٤ََّ٠ُا ٧َز٢ََ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٔ أَِخُس٦ُ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ِّي أًَُوذُ ب ٔن ُِٟحزِٔ٪  إ َِٟضَز٦ٔ َوا َک ٩ِ٣ٔ ا

٠َََُبٔة اٟزَِّجا٢ٔ  ی٩ِٔ َو ٍٔ اٟسَّ ُِٟحبِٔن َوَؿ٠َ ِٟبُِد١ٔ َوا ََٜش١ٔ َوا ٔ َواِل ِحز ٌَ ِٟ  َوا

یلع نب رجح، اامسلیع، رمعف نب اوبرمعف، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت اوبہحلط ےس 

گووگں ںیم ےس اکی ڑلاک ریمے فاےطس ریمی دختم رکےن ےک فاےطس التش رکف۔ انچہچن رضحت اوبہحلط ےھجم  رفامای مت گوگ اےنپ

ےل رک رفاہن وہےئ اےنپ ےھچیپ الھٹبےئ وہےئ وساری رپ افر ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم رک ا سج فتق آپ 

پ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارثک ف رتشیب رفامےت ای اہلل! ںیم ریتی انپہ ام اتگ وہں ڑباھےپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےچین ارتےت وت ںیم اتنس آ



 

 

 افر رجن افر اعزجی افر اکیلہ افر وجنکیس افر انرمدی افر رقمفض وہےن ےک وب ھ ےس افر گووگں ےک داسد ےس۔

 یلع نب رجح، اامسلیع، رمعف نب اوبرمعف، اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہنتف داجؽ ےس انپہ ےس قلعتم

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 ہنتف داجؽ ےس انپہ ےس قلعتم

     1805    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ػسش٘ہٗتیبہ، سٔیا٪، یحٌي، ٤ًزة، ًائظہ  :  راوی

 ًَ َّي اهَّللُ  ًَائَٔظَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل  ٩ًَِ ٤َِزَة  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ َیِحٌَي  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٌٔیُذ بٔاهَّللٔ أَِخبََر٧َا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ لَاَ٪ َشِشَت

 ِٔ ٥ُِ ُت َّٜ ا٢َ إ٧ٔ َٗ ا٢َ َو َٗ ا٢ٔ  جَّ ٔ َو٩ِ٣ٔ ٓٔت٨َِٔة اٟسَّ بِر َ٘ ِٟ ًََذأب ا  ٥ِ ٩ِ٣ٔ ُٛ ُٗبُورٔ  ت٨َُوَ٪ فٔي 

 ہبیتق، ایفسؿ، ییحی، رمعة، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس انپہ امےتگن ےھت اہلل یک ربق ےک ذعاب ےس

رطح افر وکیئ یسک افر ہنتف داجؽ ےس افر رفامےت ےھت ہک مت وک ربقفں ںیم ہنتف وہاگ )ینعی وبقر ںیم مت گوگ آزامےئ اجؤ ےگ وکیئ یسک 

 (رطح

 ہبیتق، ایفسؿ، ییحی، رمعة، اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذعاب دفزخ افر داجؽ ےک رش ےس انپہ ےس قلعتم

 اتکب االاعتسذة :   ابب

  قلعتمذعاب دفزخ افر داجؽ ےک رش ےس انپہ ےس

     1806    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ حٔؽ ب٩ ًبساهَّلل، وہ اپ٨ے واٟس سے، ابزاہی٥، ٣وسٰي ب٩ ً٘بہ، ابوز٧از، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ہز٣ز ا ارعد،  :  راوی

 ابوہزیزہ

ثَىٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ ِٔٔؽ ب٩ِٔ  ًَِبٔس أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح  ٩ًَِ  ٔ َبَة أَِخبََرنٔي أَبُو اٟز٧َِّاز ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوَسي ب٩ِٔ ًُ ثَىٔي إٔبَِزاصٔی٥ُ  ا٢َ َحسَّ َٗ ي أَبٔي 



 

 

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أًَُ  ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٔد  ًََذأب اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ صُز٣ُِزَ اِْلرَِعَ َجَض٥ََّ٨ َوأًَُوذُ  وذُ بٔاهَّللٔ ٩ِ٣ٔ 

ا٢ٔ َوأًَُوذُ بٔاهَّللٔ ٩ِ٣ٔ ََشِّ ٓٔت٨َِةٔ  جَّ ٤َِٟٔشیٔح اٟسَّ ٔ َوأًَُوذُ بٔاهَّللٔ ٩ِ٣ٔ ََشِّ ا بِر َ٘ ِٟ ًََذأب ا ٤َ٤َِٟأت بٔاهَّللٔ ٩ِ٣ٔ  ٤َِِٟحَیا َوا   ا

 نب رہزم االرعج، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ادمح نب صفح نب دبع اہلل، فہ اےنپ فادل ےس، اربامیہ، ومٰیس نب ہبقع، اوبزاند، دبعارلنمح

انپہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای انپہ ام اتگ وہں ںیم اہلل اعتیل یک دفزخ ےک ذعاب ےس افر ںیم اہلل اعتیل یک 

 ام اتگ وہں داجؽ یک ربایئ ےس افر انپہ ام اتگ وہں اہلل یک زدنیگ افر ومت ےک ہنتف ےس۔

 ادمح نب صفح نب دبعاہلل، فہ اےنپ فادل ےس، اربامیہ، ومٰیس نب ہبقع، اوبزاند، دبعارلنمح نب رہزم االرعج، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 ےس قلعتم ذعاب دفزخ افر داجؽ ےک رش ےس انپہ

     1807    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ حٔؽ ب٩ ًبساهَّلل، وہ اپ٨ے واٟس سے، ابزاہی٥، ٣وسٰي ب٩ ً٘بہ، ابوز٧از، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ہز٣ز ا ارعد،  :  راوی

 ابوہزیزہ

ٌٔی ث٨ََا أَبُو إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا یَِحٌَي ب٩ُِ زُُرِسَ   ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ثَطُ  ٕ أَ٪َّ أَبَا َس٤َ٠ََة َحسَّ ثٔیر َٛ ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ  ١َ

 ٔ بِر َ٘ ِٟ ًََذأب ا ِّي أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ  ٔن ُض٥َّ إ و٢ُ ا٠َّٟ ُ٘ َُّط لَاَ٪ َش ٥َ أ٧َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ًََذا َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٔب ا٨َّٟارٔ َوأًَُوذُ َوأًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ 

جَّا٢ٔ  ٤َِٟٔشیٔح اٟسَّ ٤َ٤َِٟأت َوأًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ََشِّ ا ٤َِِٟحَیا َوا  بَٔک ٩ِ٣ٔ ٓٔت٨َِٔة ا

 ٰییحی نب درتس، اوب اامسلیع، ٰییحی نب ریثک، اوبہملس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای

ںیم اہلل اعتیل یک دفزخ ےک ذعاب ےس افر ںیم اہلل اعتیل یک انپہ ام اتگ وہں داجؽ یک ربایئ ےس افر انپہ ام اتگ وہں اہلل یک انپہ ام اتگ وہں 

 زدنیگ افر ومت ےک ہنتف ےس۔

 ریہادمح نب صفح نب دبعاہلل، فہ اےنپ فادل ےس، اربامیہ، ومٰیس نب ہبقع، اوبزاند، دبعارلنمح نب رہزم االرعج، اوبرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااسنونں ےک رش ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم

 اتکب االاعتسذة :   ابب



 

 

 ااسنونں ےک رش ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم

     1808    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ س٠امی٪، جٌرف ب٩ ًو٪، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبساهَّلل، ابو٤ًز، ًبیس ب٩ خظداغ، ابوذر :  اویر

ًَِبسٔ ا ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ِوٕ٪  ًَ رَفُ ب٩ُِ  ٌِ ث٨ََا َج ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ٩ًَِ ًُبَِیسٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٩ًَِ أَبٔي ٤ًََُز  هَّللٔ 

َٓحَ  َٓحٔئُِ   ٥َ ٓٔیطٔ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٤َِِٟشحَٔس َوَرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ َزَخ٠ُِ  ا َٗ ٩ًَِ أَبٔي َذٓرٕ  ا٢َ َیا أَبَا ذَٓرٕ َخِظَدإغ  َ٘ َٓ َِٟیطٔ  ٔ ٠َِشُ  إ

٠ُُِٗ  أََو ِْٟٔل٧ِٔٔص َطَیا ِٟح٩ِّٔ َواِِل٧ِٔٔص  ذِ بٔاهَّللٔ ٩ِ٣ٔ ََشِّ َطَیاكٔیٔن ا وَّ ٌَ ٥ِ َت ٌَ ا٢َ َن َٗ  كٔیُن 

ادمح نب امیلسؿ، رفعج نب وعؿ، دبعارلنمح نب دبع اہلل، اوبرمع، دیبع نب اخشخش، اوبذر ےس رفاتی ےہ ہک ںیم دجسم ںیم ایگ افر روسؽ 

ہلل ہیلع فآہل رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فاہں رپ رشتفی رفام ےھت۔ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اج رک ھٹیب ایگ۔ آپ یلص ا

فملس ےن رفامای اے اوبذر! مت انپہ اموگن اہلل اعتیل یک انجت ےک ایشنیط ےس افر ااسنونں ےک ایشنیط ےس۔ ںیم ےن رعض ای ای ااسنونں 

 ںیم یھب اطیشؿ وہےت ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای   اہں )ابلکل(۔

 رلنمح نب دبعاہلل، اوبرمع، دیبع نب اخشخش، اوبذرادمح نب امیلسؿ، رفعج نب وعؿ، دبعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدنیگ ےک ہنتف ےس انپہ امانگن

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 زدنیگ ےک ہنتف ےس انپہ امانگن

     1809    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، سٔیا٪ و ٣اٟک، ابوز٧از، ا ارعد، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔي صُ  ٔد  ٩ًَِ اِْلرَِعَ  ٔ ث٨ََا أَبُو اٟز٧َِّاز
ا َا َحسَّ َٗ َیاُ٪ َو٣َأْٟک  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٠َِیطٔ أَِخبََر٧َا  ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل َزیَِزَة 

٤َ٤َِٟأت ًُوذُوا بٔاهَّللَٔوَس  ٤َِِٟحَیا َوا ٔ ًُوذُوا بٔاهَّللٔ ٩ِ٣ٔ ٓٔت٨َِٔة ا بِر َ٘ ِٟ ًََذأب ا ا٢َ ًُوذُوا بٔاهَّللٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ  ٥َ جَّا٢ٔ ٠َّ ٤َِٟٔشیٔح اٟسَّ   ٩ِ٣ٔ ٓٔت٨َِةٔ ا

فملس ےن اراشد رفامای مت گوگ اہلل ہبیتق، ایفسؿ ف امکل، اوبزاند، االرعج، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 اعتیل یک ذعاب ربق ےس انپہ اموگن اہلل اعتیل ےس زدنیگ افر ومت ےک ہنتف ےس انپہ اموگن اہلل یک ہنتف داجؽ ےس۔

 ہبیتق، ایفسؿ ف امکل، اوبزاند، االرعج، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 زدنیگ ےک ہنتف ےس انپہ امانگن

     1810    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ح٤س، ابوزاؤز، طٌبہ، شٌلي ب٩ ًلاء، ابو٤٘٠ًہ، ابوہزیزہ :  راوی

ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ  ًَ ُ  أَبَا أَِخبََر٧َا  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًََلإئ  لَي ب٩ُِ  ٌِ ا٢َ أَِخبََرنٔي َش َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبُو َزاُوَز  ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس 

ذُ ٩ِ٣ٔ َخ٤ِ  وَّ ٌَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ لَاَ٪ یََت َّي اهَّللُ  ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ُث  ٤ََة یَُحسِّ َ٘ ٠ِ وًَ ُ٘ ًََذأب ٕص َش ٢ُ ًُوذُوا بٔاهَّللٔ ٩ِ٣ٔ 

جَّا٢ٔ  ٤َِٟٔشیٔح اٟسَّ ٤َ٤َِٟأت َو٩ِ٣ٔ ََشِّ ا ٤َِِٟحَیا َوا ًََذأب َجَض٥ََّ٨ َو٩ِ٣ٔ ٓٔت٨َِٔة ا ٔ َو٩ِ٣ٔ  بِر َ٘ ِٟ  ا

فملس انپہ امےتگن دبعارلنمح نب دمحم، اوبداؤد، ہبعش، یلعی نب اطعء، اوبہمقلع، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

ےھت اایشء ےس۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت انپہ اموگن اہلل یک ذعاب ےس افر ذعاب دفزخ ےس افر زدنیگ افر ومت ےک ہنتف 

 ےس افر داجؽ یک ربایئ ےس۔

 دبعارلنمح نب دمحم، اوبداؤد، ہبعش، یلعی نب اطعء، اوبہمقلع، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 زدنیگ ےک ہنتف ےس انپہ امانگن

     1811    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یزہ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س، طٌبہ، شٌلي ب٩ ًلاء، ابو٤٘٠ًہ ہاطَّم، ابوہز :  راوی

ًََلائٕ  لَي ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ َش َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ٨َاَصا َحسَّ ٌِ ٕس َوَذََکَ ل٤َٔ٠َّة ٣َ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ إر 
ُس ب٩ُِ َبظَّ ٤ََة  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َ٘ ٠ِ ًَ ُ  أَبَا  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ

 ًَ َّي اهَّللُ  ُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ُ  أَبَا صَُزیَِزَة  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َِٟضأطَّٔمَّ  ََ اهَّلَل َو٩ِ٣َ ا ِس أَكَا َ٘ َٓ ًَىٔي  و٢ُ ٩ِ٣َ أَكَا ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َش

ًََذأب َجَض٥ََّ٨ َوٓٔت٨َِةٔ اِْلَِحَیأئ َواِْل٣َِ  ٔ َو بِر َ٘ ِٟ ًََذأب ا وَّذُ ٩ِ٣ٔ  ٌَ ًََصي اهَّللَ َولَاَ٪ یََت ِس  َ٘ َٓ ا٢ٔ ًََؼانٔي  جَّ ٤َِٟٔشیٔح اٟسَّ  َوأت َوٓٔت٨َِٔة ا

ہبعش، یلعی نب اطعء، اوبہمقلع اہیمش، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ںیم ےن ہک   دمحم نب اشبر، دمحم،

 ر داری یک افر سج ےن ریمی 
ی
 ر داری یک اس ےن اہلل اعتیل یک رفامں

ی
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک سج ےن ریمی رفامں

امین یک افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس انپہ امےتگن ےھت سج ےن ریمی انرفامین یک وت اس ےن اہلل اعتیل یک انرفامین یک اس ےن اہلل یک انرف

انرفامین یک افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس انپہ امےتگن ےھت ذعاب ربق ےس افر ذعاب دفزخ ےس افر زدنفں افر رمدفں ےک ےنتف افر ہنتف 



 

 

 داجؽ ےس۔

 دمحم، ہبعش، یلعی نب اطعء، اوبہمقلع اہیمش، اوبرہریہ دمحم نب اشبر، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 زدنیگ ےک ہنتف ےس انپہ امانگن

     1812    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوزاؤز، ابووٟیس، ابوًوا٧ة، شٌلي ب٩ ًلاء، وہ اپ٨ے واٟس سے، ابو٤٘٠ًہ، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَ  ًََلإئ  لَي ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ َش ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟؤٟیٔس  ث٨ََا أَبُو ا ا٢َ َحسَّ َٗ ثَىٔي أَبُوأَِخبََر٧َا أَبُو َزاُوَز  ٤ََة َحسَّ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ًَِ أَبٔي   بٔیطٔ 

ٌٔیُذوا بٔاهَّللٔ ٣ٔ  ٥َ اِسَت ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ىٔي ا٨َّٟٔييَّ َػل ٌِ ا٢َ َش َٗ ا٢َ َو َٗ ٔلَي فٔيَّ  ًََذأب َجَض٥ََّ٨ صَُزیَِزَة ٩ِ٣ٔ ٓٔیطٔ إ ٩ِ َخ٤ِٕص ٩ِ٣ٔ 

ا٢ٔ  جَّ ٤َِٟٔشیٔح اٟسَّ ٤َ٤َِٟأت َوٓٔت٨َِٔة ا ٤َِِٟحَیا َوا ٔ َوٓٔت٨َِٔة ا بِر َ٘ ِٟ ًََذأب ا  َو

، یلعی نب اطعء، فہ اےنپ فادل ےس، اوبہمقلع، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوبداؤد

 

ة

 

، اوبف دی، اوبوعاب

( 3( زدنیگ افر ومت ےک ےنتف ےس )3( ذعاب ربق ےس )5( ذعاب دفزخ ےس )7ےن اراشد رفامای ہک مت گوگ انپہ اموگن اپچن اایشء ےس )

 ہنتف داجؽ ےس۔

، یلعی نب اطعء، فہ اےنپ فادل ےس، اوبہمقلع، اوبرہریہ :  رافی

 

ة

 

 اوبداؤد، اوبف دی، اوبوعاب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہنتف ومت ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 ہنتف ومت ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم

     1813    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اٟک، ابوزبیر، كاؤض، ًبساهَّلل ب٩ ًباض :  راوی

ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ كَاُوٕض   ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟزُّبَیِر ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ُٗتَِیَبُة  َّي اهَّللُأَِخبََر٧َا  ٥َ لَاَ٪  َػل ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

ًََذأب  وذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ  ٌُ َّا َن ُٗوُٟوا ا٠َُّٟض٥َّ إ٧ٔ آٔ٪  ِٟرُقِ وَرَة ٩ِ٣ٔ ا ٥ُِّ٠ اٟشُّ ٌَ ٤َا ُش َٛ ًَاَئ  ٤ُِّ٠ُض٥ِ صََذا اٟسُّ ٌَ ًََذأب  ُش َجَض٥ََّ٨ َوأًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ 



 

 

ا٢ٔ  جَّ ٤َِٟٔشیٔح اٟسَّ ٔ َوأًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ٓٔت٨َِٔة ا بِر َ٘ ِٟ ٤َ٤َِٟأت ا ٤َِِٟحَیا َوا  َوأًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ٓٔت٨َِٔة ا

ہبیتق، امکل، اوبزریب، ساؤس، دبعاہلل نب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ وک ہی داع اےسی الھکسےت ےھت 

! مہ انپہ امےتگن ںیہ ریتی ذعاب دفزخ ےس افر ےسیج رقآؿ رکمی یک وسرت الھکسےت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ڑپوھ ای اہلل

انپہ امےتگن ںیہ ریتی ذعاب ربق ےس افر انپہ امےتگن ںیہ ریتی ابب داجؽ ےک ہنتف ےس افر انپہ امےتگن ںیہ ریتی زدنیگ افر ومت ےک ہنتف 

 ےس۔

 ہبیتق، امکل، اوبزریب، ساؤس، دبعاہلل نب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 ہنتف ومت ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم

     1814    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ی٤و٪، سٔیا٪، ٤ًزو، كاؤض، ابوہزیزہ :  راوی

ُس ب٩ُِ ٣َ  ٩ًَِ أَبٔي صَُزیِزَ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٔد  ٩ًَِ اِْلرَِعَ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة َوأَبٔي اٟز٧َِّازٔ  ٩ًَِ كَاُوَض  ٤ًَِزٕو   ٩ًَِ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ ِی٤ُوٕ٪  َة 

ًََذأب اهَّللٔ ًُوذُوا بٔاهَّللٔ  ًَزَّ َوَج١َّ ٩ِ٣ٔ  ا٢َ ًُوذُوا بٔاهَّللٔ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ًََذأب  َػل ٤َ٤َِٟأت َو٩ِ٣ٔ  ٤َِِٟحَیا َوا ٩ِ٣ٔ ٓٔت٨َِٔة ا

ا٢ٔ  جَّ ٤َِٟٔشیٔح اٟسَّ ٔ َو٩ِ٣ٔ ٓٔت٨َِٔة ا بِر َ٘ ِٟ  ا

 دمحم نب ومیمؿ، ایفسؿ، رمعف، ساؤس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای انپہ اموگن اہلل یک

  اہلل یک زدنیگ افر ومت ےک ہنتف افر ذعاب ربق افر ہنتف داجؽ ےس۔اس ےک ذعاب ےس افر انپہ اموگن

 دمحم نب ومیمؿ، ایفسؿ، رمعف، ساؤس، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذعاب ربق ےس انپہ امانگن

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 ربق ےس انپہ امانگنذعاب 

     1815    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حارث ب٩ ٣شٜین، اب٩ ٗاس٥، ٣اٟک، ابوز٧از، ا ارعد، ابوہزیزہ :  راوی



 

 

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ ٣َأٟٕک  أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا  ٍُ ٠َِیطٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔیٕن ِٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ا٢َ ا ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ َٗ ٔد  ٩ًَِ اِْلرَِعَ  ٔ بٔي اٟز٧َِّاز

ًََذ  ِّي أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ  ٔن ُض٥َّ إ ًَائٔطٔ ا٠َّٟ و٢ُ فٔي زُ ُ٘ ٥َ لَاَ٪ یَِسًُو َش ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ًََذأب َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل أب َجَض٥ََّ٨ َوأًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ 

ٔ َوأًَُوذُ بَٔک ٣ٔ  بِر َ٘ ِٟ ٤َ٤َِٟأت ا ٤َِِٟحَیا َوا ا٢ٔ َوأًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ٓٔت٨َِٔة ا جَّ ٤َِٟٔشیٔح اٟسَّ  ٩ِ ٓٔت٨َِٔة ا

احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، اوبزاند، االرعج، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ داع ںیم 

ےک ذعاب ےس افر ںیم انپہ ام اتگ وہں ریتی ذعاب ربق ےس افر ںیم انپہ ام اتگ وہں  رفامےت ےھت ای اہلل! ںیم انپہ ام اتگ وہں ریتی دفزخ

 ریتی ہنتف داجؽ ےس افر انپہ ام اتگ وہں ریتی ہنتف زدنیگ افر ہنتف ومت ےس

 احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، اوبزاند، االرعج، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہنتف ربق ےس انپہ امانگن

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 ہنتف ربق ےس انپہ امانگن

     1816    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 شار، ابوہزیزہابوًاػ٥، ٗاس٥ ب٩ ٛثیر ٣٘بری، ٟیث ب٩ سٌس، یزیس ب٩ ابوحبیب، س٠امی٪ ب٩ ش :  راوی

٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ  ٕس  ٌِ ٩ًَِ ا٠َِّٟیٔث ب٩ِٔ َس یُّ  ٤ُِٟرِقٔ ٕ ا ثٔیر َٛ أس٥ُ ب٩ُِ  َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ًَأػ٥ٕ  َ٪ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا أَبُو  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ أَبٔي َحبٔیٕب 

َّي ا ُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة َش َُّط َس٤ٔ ِّي أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ٓٔت٨َِٔة َشَشإر أ٧َ ٔن ُض٥َّ إ ًَائٔطٔ ا٠َّٟ و٢ُ فٔي زُ ُ٘ ٥َ َش ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ هَّللُ 

َواُب ُس  ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َصَذا َخَلأْ َواٟؼَّ ا٢َ أَبُو  َٗ ٤َ٤َِٟأت  ٤َِِٟحَیا َوا ا٢ٔ َوٓٔت٨َِٔة ا جَّ ٔ َوٓٔت٨َِةٔ اٟسَّ بِر َ٘ ِٟ ُ٪ ب٩ُِ ٔس٨َا٪ٕ ا  ٠َامِیَ

نب ریثک ربقمی، ثیل نب دعس، زیدی نب اوببیبح، امیلسؿ نب ک ار، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی اوباعمص، اقمس 

 داجؽ افر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس داع ںیم رفامےت ای اہلل ںیم ریتی انپہ ام اتگ وہں ہنتف ربق ےس افر ہنتف

 ےس۔ رضحت اامؾ اسنیئ ےن رفامای اس دحثی یک اہک د ںیم یطلغ وہیئ ےہ رضحت امیلسؿ نب ک ار ےک اجبےئ زدنیگ افر ومت ےک ہنتف

 امیلسؿ نب ہک ؿ حیحص ےہ۔

 اوباعمص، اقمس نب ریثک ربقمی، ثیل نب دعس، زیدی نب اوببیبح، امیلسؿ نب ک ار، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 دخافدندقفس ےک ذعاب ےس انپہ امانگن

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 دخافدندقفس ےک ذعاب ےس انپہ امانگن

     1817    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، ابوز٧از، ا ارعد، ابوہزیزہ :  راوی

ًَ أَ  ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٔد  ٩ًَِ اِْلرَِعَ ٩ًَِ أَبٔي اٟز٧َِّازٔ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس
ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َّي اهَّللُ  ٩ِ ا٨َّٟٔييِّ َػل

 ِ ب َ٘ ِٟ ًََذأب ا ًََذأب اهَّللٔ ًُوذُوا بٔاهَّللٔ ٩ِ٣ٔ  ا٢َ ًُوذُوا بٔاهَّللٔ ٩ِ٣ٔ  ٤َ٤َِٟأت ًُوذُوا بٔاهَّللٔ ٩ِ٣ٔ َٗ ٤َِِٟحَیا َوا ٔ ًُوذُوا بٔاهَّللٔ ٩ِ٣ٔ ٓٔت٨َِٔة ا ر

ا٢ٔ  جَّ ٤َِٟٔشیٔح اٟسَّ  ٓٔت٨َِٔة ا

ہلل دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، اوبزاند، االرعج، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای انپہ اموگن ا

 ےس انپہ اموگن اہلل یک زدنیگ افر ومت ےک ہنتف ےس انپہ اموگن اہلل یک ہنتف داجؽ ےس۔ یک اس ےک ذعاب

 دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، اوبزاند، االرعج، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذعاب دفزخ ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 ذعاب دفزخ ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم

     1818    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ابوًا٣ز ً٘سی، طٌبہ، بسی١ ب٩ ٣یُسة، ًبساهَّلل ب٩ ط٘یٙ، ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ أَ  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا إِٔسَح  ٩ًَِ َة  ٩ًَِ بَُسی١ِٔ ب٩ِٔ ٣َِیَُسَ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ سٔیُّ  َ٘ ٌَ ِٟ ٕ ا ًَا٣ٔز ٧َِبأ٧ََا أَبُو 

ًََذأب َجَض٥ََّ٨  وَّذُ ٩ِ٣ٔ  ٌَ ٥َ یََت ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ لَاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة   ٕٙ ًََذأب َط٘ٔی ٤َِٟٔشیٔح  َو ٔ َوا بِر َ٘ ِٟ ا

ا٢ٔ  جَّ  اٟسَّ

ااحسؼ نب اربامیہ، اوباعرم دقعی، ہبعش، دبلی نب رسیمة، دبعاہلل نب قیقش، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 



 

 

 فآہل فملس انپہ امےتگن ےھت دفزخ ےک ذعاب ےس افر ذعاب ربق ےس افر ہنتف داجؽ ےس۔

 اعرم دقعی، ہبعش، دبلی نب رسیمة، دبعاہلل نب قیقش، اوبرہریہاقحس نب اربامیہ، اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آگ ےک ذعاب ےس انپہ

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 آگ ےک ذعاب ےس انپہ

     1819    سیثح                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ خاٟس، وٟیس، ابو٤ًزو، یحٌي، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ :  راوی

ثَُط  َُّط َحسَّ ٩ًَِ یَِحٌَي أ٧َ ٤ًَِزٕو  ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟؤٟیُس  ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ أَِخبََر٧َا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َخأٟٕس  َٗ ا٢َ أَِخبََرنٔي أَبُو َس٤َ٠ََة  َٗ

 ُ ثَىٔي أَب ًََذ َحسَّ ًََذأب ا٨َّٟارٔ َو ذُوا بٔاهَّللٔ ٩ِ٣ٔ  وَّ ٌَ ٥َ َت ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٔ َو٩ِ٣ٔ ٓٔت٨َِةٔ و صَُزیَِزَة  بِر َ٘ ِٟ أب ا

جَّا٢ٔ  ٤َِٟٔشیٔح اٟسَّ ٤َ٤َِٟأت َو٩ِ٣ٔ ََشِّ ا ٤َِِٟحَیا َوا  ا

، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای انپہ اموگن اہلل یک ومحمد نب اخدل، ف دی، اوبرمعف، ییحی، اوبہملس

 دفزخ ےک ذعاب ےس افر ذعاب ربق ےس افر زدنیگ افر ومت ےک ہنتف ےس افر داجؽ یک ربایئ ےس۔

 ومحمد نب اخدل، ف دی، اوبرمعف، ییحی، اوبہملس، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفزخ یک رگیم ےس انپہ امانگن

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 دفزخ یک رگیم ےس انپہ امانگن

     1820    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٥، سٔیا٪ ب٩ سٌیس، ابوحشا٪، حبُسة، ًائظہ ػسش٘ہاح٤س ب٩ حٔؽ، وہ اپ٨ے واٟس سے، ابزاہی :  راوی

٩ًَِ أَبٔي  ٌٔیٕس  َیاَ٪ ب٩ِٔ َس ِٔ ٩ًَِ ُس ثَىٔي إٔبَِزاصٔی٥ُ  ا٢َ َحسَّ َٗ ثَىٔي أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ِٕٔؽ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح َة  ٩ًَِ َجُِسَ اَ٪  َحشَّ



 

 

َّي ا ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ   َِٟ ا َٗ ََّضا  آٔی١َ أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ًَائَٔظَة أ٧َ ُض٥َّ َربَّ ٔجبَِرائٔی١َ َو٣ٔیکَائٔی١َ َوَربَّ إرِٔسَ
٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا٠َّٟ ًَ هَّللُ 

 ٔ بِر َ٘ ِٟ ًََذأب ا  رَحِّ ا٨َّٟارٔ َو٩ِ٣ٔ 

ر ة، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی 
 ش
خت

یلص اہلل ادمح نب صفح، فہ اےنپ فادل ےس، اربامیہ، ایفسؿ نب دیعس، اوباسحؿ، 

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے رپفرداگر! رضحت ربجالیئ اکیملیئ افر رضحت ارسالیف ےک۔ انپہ ام اتگ وہں ںیم ریتی دفزخ یک رگیم 

 افر ذعاب ربق ےس۔

ر ة، اعہشئ دصہقی :  رافی
 ش
خت

 ادمح نب صفح، فہ اےنپ فادل ےس، اربامیہ، ایفسؿ نب دیعس، اوباسحؿ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 دفزخ یک رگیم ےس انپہ امانگن

     1821    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٪ ٣زني، ابوہزیزہ٤ًزو ب٩ سواز، اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، یزیس ب٩ ابوحبیب، س٠امی٪ ب٩ س٨ا :  راوی

٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَ  َِٟحارٔٔث  ٤ًَِزُو ب٩ُِ ا ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  ا٢َ َحسَّ َٗ ازٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ َسوَّ ًَ َ٪ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ بٔي َحبٔیٕب 

 َ٘ ِٟ ُ  أَبَا ا ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة َش َُّط َس٤ٔ ٤ُِٟزَنٔيِّ أ٧َ ِّي أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ٔس٨َإ٪ ا ٔن ُض٥َّ إ و٢ُ فٔي َػََلتٔطٔ ا٠َّٟ ُ٘ ٥َ َش ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  أس٥ٔ َػل

ًَبِ  ا٢َ أَبُو  َٗ ٤َ٤َِٟأت َو٩ِ٣ٔ رَحِّ َجَض٥ََّ٨  ٤َِِٟحَیا َوا ا٢ٔ َو٩ِ٣ٔ ٓٔت٨َِٔة ا جَّ ٔ َو٩ِ٣ٔ ٓٔت٨َِةٔ اٟسَّ بِر َ٘ ِٟ َواُب ٓٔت٨َِٔة ا  س اٟزَِّح٩ٔ٤َ َصَذا اٟؼَّ

رمعف نب وساد، انب فبہ، رمعف نب احرث، زیدی نب اوببیبح، امیلسؿ نب ہک ؿ زمین، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ 

 افر ہنتف رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ںیم رفامےت ےھت ای اہلل! ںیم ریتی انپہ ام اتگ وہں ہنتف ربق

 زدنیگ افر ومت ےک ہنتف افر دفزخ یک رگیم ےس۔ رضحت اامؾ اسنیئ ےن رفامای ہی رفاتی کیھٹ ےہ۔ داجؽ افر

 رمعف نب وساد، انب فبہ، رمعف نب احرث، زیدی نب اوببیبح، امیلسؿ نب ہک ؿ زمین، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 دفزخ یک رگیم ےس انپہ امانگن

     1822    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوا احوؾ، ابواسحٙ، بزیس ب٩ ابو٣زی٥، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی



 

 

 ٔ ٩ًَِ أَب ث٨ََا أَبُو اِْلَِحَؤؾ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ أَِخبََر٧َا  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٩ًَِ بَُزیِٔس ب٩ِٔ أَبٔي ٣َزَِی٥َ   َٙ ي إِٔسَح

 ِٟ َِٟح٨َُّة ا٠َُّٟض٥َّ أَِزخ٠ُِٔط ا َِٟ  ا ا َٗ َِٟح٨ََّة ثَََلَث ٣َزَّإت  ٥َ ٩ِ٣َ َسأ٢ََ اهَّلَل ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٨َّٟارٔ َح٨ََّة َو٩ِ٣َ اِسَتَحاَر ٩ِ٣ٔ َػل

َِٟ  ا٨َّٟاُر ا٠َُّٟض٥َّ أَٔجزُِظ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  ا َٗ  ثَََلَث ٣َزَّإت 

ہبیتق، اوباالوحص، اوب ااحسؼ ، ربدی نب اوبرممی، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  و 

 ےہ ای اہلل! اس وک تنج ںیم دالخ رک افر  و صخش دفزخ ےس نیت صخش اہلل اعتیل ےس تنج ام اتگ ےہ نیت رمہبت وت اس ےس تنج یتہک

 رمہبت انپہ ام اتگ ےہ وت دفزخ یتہک ےہ ای اہلل! اس وک دفزخ ےس وفحمظ رفام۔

 ہبیتق، اوباالوحص، اوباقحس، ربدی نب اوبرممی، اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رہ مسق ےک( اکومں یک ربایئ ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم)

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 رہ مسق ےک( اکومں یک ربایئ ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم)

     1823    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ن ا٥٠ٌ٤ٟ، ًبساهَّلل ب٩ بزیسہ، بظیر ب٩ ٌٛب، طساز ب٩ اوض٤ًزو ب٩ ًلي، یزیس، اب٩ زریٍ، حشی :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ  ٥ُِّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ث٨ََا حَُشیِْن ا ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ث٨ََا َیزٔیُس َوصَُو اب٩ُِ ُزَریِ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ بَُظیِر ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ بَُزیَِسَة 

ازٔ ب٩ِٔ أَِو  ٩ًَِ َطسَّ ٕب  ٌِ ِبُس ا٠َُّٟض٥َّ أَ َٛ ٌَ ِٟ و٢َ ا ُ٘ ارٔ أَِ٪ َش َٔ ِِ ا٢َ إٔ٪َّ َسیَِّس ا ٔاِستٔ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ِّي  َا ٕض  ٧َِ  َرب

ُ  أًَُوذُ بَٔک ٣ٔ  ٌِ ًِٔسَ  ٣َا اِسَتَل ًَِضٔسَ  َوَو ًَلَي  ًَِبُسَ  َوأ٧ََا  َتىٔي َوأ٧ََا  ِ٘ َط إ ٔاَّ أ٧ََِ  َخ٠َ َٟ ٔ ََٟک بَٔذ٧ِٔيي إ ُ  أَبُوُئ  ٌِ ٩ِ ََشِّ ٣َا َػ٨َ

 ٔ ََٟضا حٔیَن ُشِؼب ا َٗ إِٔ٪  َٓ ٧ُوَب إ ٔاَّ أ٧ََِ   رٔفُ اٟذُّ ِِ َُّط  َا َش إ٧ٔ َٓ َٓاُرِٔفِ لٔي  ًَلَيَّ  ٤َتَٔک  ٌِ ٔ ََٟک ب٨ٔ َِٟح٨ََّة َوأَبُوُئ  ٤ََٓاَت َزَخ١َ ا ُح ٣ُو٨ّٔٗا بَٔضا 

 ٔ ََٟضا حٔیَن ی٤ُِٔسي ٣ُو٨ّٔٗا ب ا َٗ ٠ََبةَ َوإِٔ٪  ٌِ َِٟؤٟیُس ب٩ُِ َث طُ ا َٔ َٟ َِٟح٨ََّة َخا  َضا َزَخ١َ ا

رمعف نب یلع، زیدی، انب زرعی، نیسح املعمل، دبعاہلل نب ربدیہ، ریشب نب بعک، دشاد نب افس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل 

ا رپفرداگر ےہ العفہ ریتے وکیئ افر وبعمد ربقح ںیہن ےہ ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دیس االافغتسر ہی ےہ ہک دنبہ ےہک ای اہلل! وت ریم

ربایئ وت ےن ھجم وک دیپا ای ںیم ریتا دنبہ وہں افر ںیم ریتے ارقار افر فدعہ رپ وہں اہجں کت ہک ھجم ےس وہ اتکس ےہ ریتی انپہ ام اتگ وہں 

اسحؿ اک ھجم رپ۔ شخب دے ھجم وک وکیئ ںیہن اتشخب انگوہں ےس اےنپ اکومں ںیم افر ارقار رک ا وہں اےنپ انگہ اک ارقار رک ا وہں ریتے ا



 

 

وک رگم وت رھپ ارگ ہی داع حبص ےک فتق ڑپےھ اس رپ نیقی رک ےک افر رم اجےئ وت تنج ںیم دالخ وہاگ افر اشؾ ےک فتق ڑپےھ اس وک نیقی 

 رک ےک وت بج یھب تنج ںیم دالخ وہاگ ۔

 ، دبعاہلل نب ربدیہ، ریشب نب بعک، دشاد نب افسرمعف نب یلع، زیدی، انب زرعی، نیسح املعمل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اامعؽ یک ربایئ ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 اامعؽ یک ربایئ ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم

     1824    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یو٧ص ب٩ ًبسا اًلي، اب٩ وہب، ٣وسٰي ب٩ طیبہ، ا اوزاعي، ًبسة ب٩ ابوٟبابة :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔيِّ  ا٢َ أَِخبََرنٔي ٣ُوَسي ب٩ُِ َطِیَبَة  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ َوصِٕب  ًِلَي  ًَِبٔس اِْلَ ِبَسةَ  أَِخبََر٧َا یُو٧ُُص ب٩ُِ  ب٩ِٔ أَبٔي َُٟبابََة أَ٪َّ اب٩َِ  ًَ

ثَرُ ٣َا یَِسًُو ِٛ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا لَاَ٪ أَ َّي اهَّللُ  ًَائَٔظَة َزِوَد ا٨َّٟٔييِّ َػل َُّط َسأ٢ََ  ثَطُ أ٧َ ٖٕ َحسَّ ٠َِیطٔ  َشَشا ًَ َّي اهَّللُ  بٔطٔ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

ثَرُ ٣َ  ِٛ َِٟ  لَاَ٪ أَ ا َٗ ِب١َ ٣َِوتٔطٔ  َٗ  ٥َ ١٤ًَِِ َوَس٠َّ ٥ِ أَ َٟ ٠ِٔ٤ًَُ  َو٩ِ٣ٔ ََشِّ ٣َا  ِّي أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ََشِّ ٣َا  ٔن  ا لَاَ٪ یَِسًُو بٔطٔ ا٠َُّٟض٥َّ إ

 ےس رفاتی ےہ ہک انب شبػ ےن اؿ ےس درایتف رفامای 

 

ة
ب 
ویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، ومٰیس نب ،ہبی، االفزایع، دبعة نب اوبابل

رایتف ای ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ فافت ےس لبق ارثک ای داع اماگن رکےت ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ دصہقی ےس د

 ےھت؟ اوہنں ےن اہک اےنپ لمع یک ربایئ ےس  و ںیم رک اکچ افر  و ںیم ےن ایھب ںیہن ای۔

  :  رافی

 

ة
ب 
 ویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، ومٰیس نب ،ہبی، االفزایع، دبعة نب اوبابل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 اامعؽ یک ربایئ ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم

     1825    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ا اوزاعي، ًبسة ب٩ ابوٟبابة یو٧ص ب٩ ًبسا اًلي، اب٩ وہب، ٣وسٰي ب٩ طیبہ، :  راوی

بِ  ًَ ثَىٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا اِْلَِوَزاعٔيُّ 
ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ُِِٟٔیَرةٔ  ث٨ََا أَبُو ا َٗا٢َ َحسَّ َّإر  ا٢َ أَِخبََرنٔي ٤ًَِٔزاُ٪ ب٩ُِ بَک َٗ  ٕٖ ثَىٔي اب٩ُِ َشَشا ا٢َ َحسَّ َٗ َسةُ 



 

 

ثَرُ ٣َا لَاَ٪ یَِسًُو بٔطٔ  ِٛ ًَائَٔظُة ٣َا لَاَ٪ أَ ِّي أًَُوذُ  ُسئ٠َِٔ   ٔن و٢َ ا٠َُّٟض٥َّ إ ُ٘ ًَائٔطٔ أَِ٪ َش ثَرُ زُ ِٛ َِٟ  لَاَ٪ أَ ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اهَّللُ  ا٨َّٟٔييُّ َػل

ُس  ٌِ ١ِ٤ًَِ َب ٥َِٟ أَ ٠ِٔ٤ًَُ  َو٩ِ٣ٔ ََشِّ ٣َا   بَٔک ٩ِ٣ٔ ََشِّ ٣َا 

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔

 ویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، ومٰیس نب ،ہبی :  رافی

 

ة
ب 
 ، االفزایع، دبعة نب اوبابل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 اامعؽ یک ربایئ ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم

     1826    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س ب٩ ٗسا٣ة، جزیز، ٨٣ؼور، ہَل٢ ب٩ ششاٖ، َفوة ب٩ ٧و٣١ٓح٤ :  راوی

ا٢َ  َٗ  ١ٕ َٓ َوَة ب٩ِٔ ٧َِو ٩ًَِ ََفِ  ٕٖ ٩ًَِ صََٔل٢ٔ ب٩ِٔ َشَشا ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر   ٕ ٩ًَِ َجزٔیز َُٗسا٣ََة  ُس ب٩ُِ  ٨٣ٔٔیَن أَِخبََرنٔي ٣َُح٤َّ ِْ ٤ُ ِٟ ُِٟ  أ٦َُّ ا َ َسأ

َّي اهَّللُ ا لَاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َّ٤ًَ ٥َِٟ ًَائَٔظَة  ٠ِٔ٤ًَُ  َو٩ِ٣ٔ ََشِّ ٣َا  و٢ُ أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ََشِّ ٣َا  ُ٘ َِٟ  لَاَ٪ َش ا َٗ ٥َ یَِسًُو  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  

 ١ِ٤ًَِ  أَ

، رجری، وصنمر، الہؽ نب ک اػ، رففة نب ونلف ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ دصہقی ےس درایتف ای ہک 

 

دمحم نب دقامة

رکےت ےھت؟ اوہنں ےن رفامای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس داع امےتگن ہک انپہ ام اتگ وہں ںیم ریتی ربایئ ےس اؿ  روسؽ رکمی ای داع اماگن

 اکومں ںیم  و ہک رک اکچ افر  و ںیم ےن ایھب ںیہن ےیک۔

، رجری، وصنمر، الہؽ نب ک اػ، رففة نب ونلف :  رافی

 

 دمحم نب دقامة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 اامعؽ یک ربایئ ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم

     1827    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٗسا٣ة، جزیز، ٨٣ؼور، ہَل٢ ب٩ ششاٖ، َفوة ب٩ ٧و١ٓ :  راوی

َِٟ  لَاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔأَِخبََر٧َا َص٨َّ  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ  ١ٕ َٓ َوَة ب٩ِٔ ٧َِو ٩ًَِ ََفِ ٩ًَِ صََٔل٢ٕ  ٩ًَِ حَُؼیِٕن  ٩ًَِ أَبٔي اِْلَِحَؤؾ  ٠ًََِیطٔ اْز  َّي اهَّللُ   َػل

 ِ١٤ًَِ ٥َِٟ أَ ٠ِٔ٤ًَُ  َو٩ِ٣ٔ ََشِّ ٣َا  ِّي أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ََشِّ ٣َا  ٔن ُض٥َّ إ و٢ُ ا٠َّٟ ُ٘ ٥َ َش  َوَس٠َّ



 

 

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔

، رجری، وصنمر، الہؽ نب ک اػ، رففة نب ونلف :  رافی

 

 دمحم نب دقامة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اؿ ےک رش ےس انپہ

ے

  و اامعؽ ااجنؾ ںیہن دیئ

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 اؿ ےک رش ےس انپہ  و اامعؽ ااجنؾ

ے

 ںیہن دیئ

     1828    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حرضت ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

٩ًَِ صََٔل٢ٔ ب٩ِٔ َشَش  ٩ًَِ حَُؼیِٕن  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َت٤ٔزُ  ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ًَِبسٔ اِْلَ ُس ب٩ُِ  َو أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ََفِ  ٕٖ ا٢َ ا َٗ  ١ٕ َٓ َة ب٩ِٔ ٧َِو

  َِٟ ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَِسًُو بٔطٔ  ًَ َّي اهَّللُ  ثٔیىٔي بَٔظِیٕئ لَاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٠ُِ  َحسِّ ُ٘ َٓ ًَائَٔظَة    ُِٟ َ َّي اهَّللُ  َسأ لَاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

ِّي أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ََشِّ ٣َ  ٔن و٢ُ ا٠َُّٟض٥َّ إ ُ٘ ١٤ًَِِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َش ٥ِ أَ َٟ ٠ِٔ٤ًَُ  َو٩ِ٣ٔ ََشِّ ٣َا   ا 

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔

 رضحت اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 اؿ ےک رش ےس انپہ

ے

  و اامعؽ ااجنؾ ںیہن دیئ

     1829    حسیث                               س سو٦ج٠  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٗسا٣ة، جزیز، ٨٣ؼور، ہَل٢ ب٩ ششاٖ، َفوة ب٩ ٧و١ٓ :  راوی

ُ  صََٔل٢َ  ٌِ ٩ًَِ حَُؼیِٕن َس٤ٔ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبُو َزاُوَز  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَ أَِخبََر٧َا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َُِیََلَ٪   ٕٖ َوَة ب٩ِٔ ب٩َِ َشَشا ٩ِ ََفِ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَِسًُو بٔطٔ  َّي اهَّللُ  ًَإئ لَاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ائَٔظَة أَِخبٔرٔیىٔي بُٔس ٌَ ٔ ٟ  ُ٠ُِٗ ا٢َ  َٗ  ١ٕ َٓ ِّي أًَُوذُ  ٧َِو ٔن و٢ُ ا٠َُّٟض٥َّ إ ُ٘ َِٟ  لَاَ٪ َش ا َٗ

 ِ١٤ًَِ ٥َِٟ أَ ٠ِٔ٤ًَُ  َو٩ِ٣ٔ ََشِّ ٣َا   بَٔک ٩ِ٣ٔ ََشِّ ٣َا 

 اسقب ےک اطمقب ےہ۔ رتہمج



 

 

، رجری، وصنمر، الہؽ نب ک اػ، رففة نب ونلف :  رافی

 

 دمحم نب دقامة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زنیم ںیم دسنھ اجےن ےس قلعتم

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 زنیم ںیم دسنھ اجےن ےس قلعتم

     1830    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ٨٣ؼور، ٓـ١ ب٩ زٛین، ًبازة ب٩ ٣ش٥٠، جبیرب٩ ابوس٠امی٪ ب٩ جبیر ب٩ ٣ل٥ٌ، اب٩ ٤ًز :  راوی

 َٗ ٩ًَِ ًَُباَزَة ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠  یِٕن  َٛ ١ُ ب٩ُِ زُ ـِ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٔ أَِخبََر٧َا  َ٪ ب٩ِٔ ُجَبیِر ثَىٔي ُجَبیِرُ ب٩ُِ أَبٔي ُس٠َامِیَ ا٢َ َحسَّ

ِّي أَ  ٔن ُض٥َّ إ و٢ُ ا٠َّٟ ُ٘ ٥َ َش ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ َٗا٢َ َس٤ٔ ٥ٕ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًََُز  ٌٔ َو٤َتَٔک أَِ٪ أَُُِتا٢َ ٩ِ٣ٔ ب٩ِٔ ٣ُِل ٌَ ًُوذُ بٔ

ا٢َ ُجَبیِْر َوصُوَ  َٗ ٕ  َتِحًٔي  ِو٢ُ ُجَبیِر َٗ ٥َ أَِو  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ِو٢ُ ا٨َّٟٔييِّ َػل َٗ ََل أَِزرٔی  َٓ ا٢َ ًَُباَزةُ  َٗ  ُٕ َِٟدِش  ا

رمعف نب وصنمر، لضف نب دنیک، ابعدة نب  ملس، ریبجنب اوبامیلسؿ نب ریبج نب  معط، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی 

 ہک  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ای اہلل! ںیم ریتی ربایئ یک انپہ ام اتگ وہں )ینعی ربے اکؾ ےس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس

ںیم انپہ ام اتگ وہں( ہک سنھپ اجؤں آتف ںیم ےچین )زنیم( یک اجبن ےس ہی دحثی رصتخم ےہ رضحت ریبج ےن اہک ےچین یک ربایئ ےس 

 اہک ںیم فافق ںیہن ہک ہی روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفامؿ ابمرک ےہ ای رماد زنیم دسنھ اجان ےہ۔ رضحت ابعدہ ےن

 رضحت ریبج اک؟

 رمعف نب وصنمر، لضف نب دنیک، ابعدة نب  ملس، ریبجنب اوبامیلسؿ نب ریبج نب  معط، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 زنیم ںیم دسنھ اجےن ےس قلعتم

     1831    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ٨٣ؼور، ٓـ١ ب٩ زٛین، ًبازة ب٩ ٣ش٥٠، جبیرب٩ ابوس٠امی٪ ب٩ جبیر ب٩ ٣ل٥ٌ، اب٩ ٤ًز :  راوی

ُس ب٩ُِ ا ٩ًَِ ًَُباَزَة ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا ًَلٔيِّ ب٩ِٔ   ٩ًَِ اؤَیَة  ٌَ ث٨ََا ٣َزَِواُ٪ صَُو اب٩ُِ ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ زَارٔیِّ َِٟد٠ٔی١ٔ  َٔ ِٟ ا



 

 

و ُ٘ ٥َ َش ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ لَاَ٪ ا٨َّٟٔييُّ َػل َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٪َ ٔ ب٩ِٔ أَبٔي ُس٠َامِیَ ٔ ٩ًَِ ُجَبیِر ظ ا٢َ فٔي آٔخٔ َٗ ًَاَئ َو ََٓذََکَ اٟسُّ ُض٥َّ 
٢ُ ا٠َّٟ

 َٕ َِٟدِش ىٔي بَٔذَٟٔک ا ٌِ  أًَُوذُ بَٔک أَِ٪ أَُُِتا٢َ ٩ِ٣ٔ َتِحًٔي َش

رمعف نب وصنمر، لضف نب دنیک، ابعدة نب  ملس، ریبجنب اوبامیلسؿ نب ریبج نب  معط، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی 

 فملس ےس ہک  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ای اہلل! ںیم ریتی ربایئ یک انپہ ام اتگ وہں )ینعی ربے اکؾ ےس یلص اہلل ہیلع فآہل

ںیم انپہ ام اتگ وہں( ہک سنھپ اجؤں آتف ںیم ےچین )زنیم( یک اجبن ےس ہی دحثی رصتخم ےہ رضحت ریبج ےن اہک ےچین یک ربایئ ےس 

ابعدہ ےن اہک ںیم فافق ںیہن ہک ہی روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفامؿ ابمرک ےہ ای  رماد زنیم دسنھ اجان ےہ۔ رضحت

 رضحت ریبج اک؟

 رمعف نب وصنمر، لضف نب دنیک، ابعدة نب  ملس، ریبجنب اوبامیلسؿ نب ریبج نب  معط، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رگےن افر اکمؿ ےلت دب اجےن ےس انپہ

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 رگےن افر اکمؿ ےلت دب اجےن ےس انپہ

     1832    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ـ١ ب٩ ٣وسي، ًبساهَّلل ب٩ سٌیس، ػیفي، ابوایوب، :  راوی  ٣ح٤وز ب٩ ُیَل٪،ٓ 

َ أَِخ  ٩ًَِ َػِیفٓٔيٕ ٣َِول ٌٔیٕس  ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ َس  ٩ًَِ ١ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي  ـِ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟیَُسٔ بََر٧َا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َُِیََلَ٪  ٩ًَِ أَبٔي ا ي أَبٔي أَیُّوَب 

ِّي أًَُ  ٔن و٢ُ ا٠َُّٟض٥َّ إ ُ٘ ٥َ َش ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ لَاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٙٔ َوأًَُوذُ بَٔک َٗ ی ََِٟحٔ ٚٔ َوا َز َِ ِٟ َِٟضِس٦ٔ َوا ی َوا َرزِّ
وذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ اٟتَّ

٤َِِٟؤت َوأًَُوذُ بَٔک أَِ٪ أ٣َُوَت فٔي َسبٔی٠َٔک ٣ُِسبّٔزا َوأًَُوذُ بَٔک أَِ٪ أ٣َُ  ِیَلاُ٪ ٨ًَِٔس ا اأَِ٪ َیَتَدبََّلىٔي اٟظَّ ِّ َٟٔسش  وَت 

دیعس، یفیص، اوباویب، اوبارسیل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ومحمد نب الیغؿ، لضف نب ومیس، دبعاہلل نب

رفامےت ےھت ای اہلل! ںیم انپہ ام اتگ وہں افرپ ےس رگےن ےس )ےسیج یسک یدنلی ای ڑاہڑ فریغہ ےس رگےن ےس( افر اکمؿ رگےن ےس افر اس 

افر انپہ ام اتگ وہں ںیم ریتی اطیشؿ ےک اکہبےن ےس ومت ےک فتق ںیم دب اجےن ےس ای اپین ںیم رغؼ وہےن ےس افر لج اجےن ےس 

افر انپہ ام اتگ وہں ریتی راہتس ںیم رمےن ےس تشپ ومڑ رک افر ںیم انپہ ام اتگ وہں ریتی اسپن ےک زرہ ےس رمےن ےس )ینعی اسپن ےک 

 (ڈےنس ےس



 

 

 ومحمد نب الیغؿ، لضف نب ومیس، دبعاہلل نب دیعس، یفیص، اوباویب، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 رگےن افر اکمؿ ےلت دب اجےن ےس انپہ

     1833    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ـ١ ب٩ ٣وسي، ًبساهَّلل ب :  راوی  ٩ سٌیس، ػیفي، ابوایوب، ابواٟیُس٣ح٤وز ب٩ ُیَل٪،ٓ 

 ٔ ٩ًَِ َػِیف ٌٔیٕس  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ َس ًَ  ٩ًَِ ا٢َ أَِخبََرنٔي أ٧ََُص ب٩ُِ ًَٔیإق  َٗ ًِلَي  ِبٔس اِْلَ ًَ َِٟیَُسٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ أَِخبََر٧َا یُو٧ُُص ب٩ُِ  ٩ًَِ أَبٔي ا ٓيٕ 

یَ  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ لَاَ٪ یَِسًُو  ًَ َّي اهَّللُ  ٚٔ اهَّللٔ َػل َز َِ ِٟ ٙٔ َوا ی ََِٟحٔ ٥ِّ َوا َِ ِٟ َِٟضِس٦ٔ َوا ی َوا رَزِّ
َِٟضَز٦ٔ َواٟتَّ ِّي أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ا ٔن ُض٥َّ إ و٢ُ ا٠َّٟ ُ٘

َت١َ فٔي َسبٔی٠َٔک ٣ُِسبّٔزا َوأًَُوذُ بَٔک أَِ٪  ِٗ ُ ٤َِِٟؤت َوأَِ٪ أ ِیَلاُ٪ ٨ًَِٔس ا اَوأًَُوذُ بَٔک أَِ٪ َیَتَدبََّلىٔي اٟظَّ ِّ َٟٔسش  أ٣َُوَت 

 رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔

 ومحمد نب الیغؿ، لضف نب ومیس، دبعاہلل نب دیعس، یفیص، اوباویب، اوبارسیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 رگےن افر اکمؿ ےلت دب اجےن ےس انپہ

     1834    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، ًبساهَّلل ب٩ سٌیس، ػیفي، ابوایوب انؼاری، ابواسوز :  راوی

ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ َس  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ رَفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا ثَىٔي َػِیفٔيٌّ ٣َِولَي أَبٔي أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ
ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس 

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ لَاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ََٜذا  ٠ََّٔمِّ َص ٔ اٟشُّ ٩ًَِ أَبٔي اِْلَِسَوز ِّي أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ أَیُّوَب اِْلَِنَؼارٔیُّ  ٔن و٢ُ ا٠َُّٟض٥َّ إ ُ٘ ٥َ َش َّ٠

َِٟضِس٦ٔ َوأًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ اٟتَّ  ٤َِِٟؤت َوأًَُوذُ ا ِیَلاُ٪ ٨ًَِٔس ا ٙٔ َوأًَُوذُ بَٔک أَِ٪ َیَتَدبََّلىٔي اٟظَّ ی ََِٟحٔ ٚٔ َوا َز َِ ِٟ ی َوأًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ا بَٔک َرزِّ

ا ِّ َٟٔسش  أَِ٪ أ٣َُوَت فٔي َسبٔی٠َٔک ٣ُِسبّٔزا َوأًَُوذُ بَٔک أَِ٪ أ٣َُوَت 

اوباویب ااصنری، اوباوسد یملس ےس ایسی یہ رفاتی وقنمؽ ےہ  و ہک اسہقب رفاتی  دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، دبعاہلل نب دیعس، یفیص،

 ےک اطمقب ےہ۔

 دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، دبعاہلل نب دیعس، یفیص، اوباویب ااصنری، اوباوسد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اہلل زعفلج ےک ہصغ ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم اس یک راض ےک اسھت امےنگن اک ایبؿ

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 اہلل زعفلج ےک ہصغ ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم اس یک راض ےک اسھت امےنگن اک ایبؿ

     1835    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٩ شٌ٘وب، اٌَٟلو ب٩ ہَل٢، ًبیساهَّلل، زیس، ٤ًزو ب٩ ٣زة، ٗاس٥ ب٩ ًبساٟزح٩٤، ٣ُسوٚ ب٩ ا اجسَ، ابزاہی٥ ب :  راوی

 ًائظہ ػسش٘ہ

٩ًَِ َزیِسٕ  ث٨ََا ًُبَِیُس اهَّللٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ ََلُئ ب٩ُِ صََٔل٢ٕ  ٌَ ِٟ ثَىٔي ا ا٢َ َحسَّ َٗ وَب  ُ٘ ٌِ ًَ أَِخبََر٧َا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َش ٤ِزٔو ب٩ِٔ ٣ُزََّة  ًَ  ٩ًَِ أس٥ٔ   َ٘ ِٟ ٩ِ ا

٠َیِ  ًَ َّي اهَّللُ  َِٟ  ك٠ََِبُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ  َٔ ٚٔ ب٩ِٔ اِْلَِجَس و ٩ًَِ ٣َُِسُ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ِی٠َٕة فٔي ب٩ِٔ  َٟ طٔ َوَس٥ََّ٠ ذَاَت 

ِ  یَٔسی  ٌَ َٗ َو َٓ أغ  ِٟرٔفَ ًَلَي َرأِٔض ا بُِ  بَٔیٔسی  َٓرَضَ ٥ِ٠َ أُٔػِبطُ  َٓ أشي  و٢ُ أًَُوذُ َٔفَ ُ٘ إَٔذا صَُو َسأجْس َش َٓ َس٣َِیطٔ  َٗ ًَلَي أَِخ٤َٔؽ 

ابَٔک َوأًَُوذُ بٔزَٔؿاَ  ٩ِ٣ٔ َسَدٔلَک َوأًَُوذُ بَٔک ٨ِ٣َٔک  َ٘ ؤَ  ٩ِ٣ٔ ًٔ ِٔ ٌَ  بٔ

ےس رفاتی اربامیہ نب وقعیب، االعلف نب الہؽ، دیبع اہلل، زدی، رمعف نب رمة، اقمس نب دبعارلنمح، رسمفؼ نب االدجع، اعہشئ دصہقی 

 ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اکی رات اےنپ رتسب رپ التش ای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ںیہن اپای۔ ںیم

ؾ وہا ےن اانپ اہھت ریھپا ریما اہھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپؤں رپ اگل اس ہگج رپ  و ہک ےتلچ فتق زنیم ےس ااھٹ راتہ ےہ۔ ولعم

ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسہ ںیم ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفام رےہ ےھت )اے اہلل!( انپہ ام اتگ وہں ریتی اعمیف یک 

 ریتے ذعاب ےس انپہ ام اتگ وہں ںیم ریتی راض دنمی یک ریتے ہصغ ےس انپہ ام اتگ وہں ریتی ھجت ےس۔

 ف نب الہؽ، دیبعاہلل، زدی، رمعف نب رمة، اقمس نب دبعارلنمح، رسمفؼ نب االدجع، اعہشئ دصہقیاربامیہ نب وقعیب، االعل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  فملسایقتم ےک دؿ ہگج یک یگنت ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم دحثی روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 ایقتم ےک دؿ ہگج یک یگنت ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم دحثی روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

     1836    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ح٤یس ابزاہی٥ ب٩ شٌ٘وب، زیس ب٩ حباب، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟح، ازہز ب٩ سٌیس، ًاػ٥ ب٩ :  راوی

ثَُط َوحَ  اؤیََة ب٩َِ َػأٟٕح َحسَّ ٌَ ُِٟحَبأب أَ٪َّ ٣ُ ث٨ََا َزیُِس ب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ وَب  ُ٘ ٌِ َٟطُ أَِخبََرنٔي إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َش ا٢ُ  َ٘ ٌٔیٕس ُش ثَىٔي أَِزَصزُ ب٩ُِ َس سَّ

  ُِٟ َ ا٢َ َسأ َٗ ًَأػ٥ٔ ب٩ِٔ ح٤َُِیٕس   ٩ًَِ َِٟحٔسیث  ًَزٔیز ا ازٔیُّ َطامٔيٌّ  ََِٟحَ تَتُٔح  ا ِٔ ٥َ َش ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ًَائَٔظَة ب٤َٔا لَاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

ا َوشَ  ًَرِشّ ُح  ا َوشَُشبِّ ًَرِشّ ِّرُ  َٜب ٨ًَِطُ أََحْس لَاَ٪ یُ َٟىٔي 
َ ٩ًَِ َطِیٕئ ٣َا َسأ َِٟتىٔي  َ َِٟ  َسأ ا َٗ ِی١ٔ  و٢ُ ا٠َُّٟض٥َّ َٗٔیا٦َ ا٠َّٟ ُ٘ ا َوَش ًَرِشّ رٔفُ  ِِ ِشَت

َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  اُرِٔفِ  ا٦ٔ یَِو٦َ ا َ٘ ٤َِٟ ٙٔ ا وَّذُ ٩ِ٣ٔ ٔؿی ٌَ ًَآٔىٔي َویََت ىٔي َو ِٗ  لٔي َواصِسٔنٔي َواِرُز

اربامیہ نب وقعیب، زدی نب ةحب، اعمفہی نب اصحل، ازرہ نب دیعس، اعمص نب دیمح ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ دصہقی 

فملس رات یک امنز اک سک داع ےس آاغز رفامےت ںیہ؟ اوہنں ےن رفامای مت ےن ھجم ےس ےس درایتف ای ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

اکی ایسی ابت درایتف یک  و ہک یسک ےن ںیہن وپیھچ یھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریبکت رفامےت ےھت دس ابر افر ڑپےتھ ےھت دس 

! شخب دے ھجم وک افر دہاتی رفام ھجم وک افر ھجم وک رزؼ اطع رفام افر ھجم وک رمہبت افر اافغتسر رفامےت ےھت دس رمہبت افر رفامےت ےھت ای اہلل

 ردنرتس رھک افر انپہ امےتگن ےھت ہگج یک یگنت ےس ایقتم ےک دؿ۔

 اربامیہ نب وقعیب، زدی نب ةحب، اعمفہی نب اصحل، ازرہ نب دیعس، اعمص نب دیمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس داع ےس انپہ امانگن  و )اہلل زعفلج ےک اہں( ینس )یہ( ہن اجےئ

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 اس داع ےس انپہ امانگن  و )اہلل زعفلج ےک اہں( ینس )یہ( ہن اجےئ

     1837    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ آز٦، ابوخاٟس، ٣ح٤س ب٩ ًحَل٪، سٌیس، ابوہزیزہ :  راوی

 َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس ًَِحََلَ٪  ٩ًَِ ٣َُح٤َّسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔي َخأٟٕس  ُس ب٩ُِ آَز٦َ  َّي اهَّللُ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

 ِّ ٔن ٥َ ا٠َُّٟض٥َّ إ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ اًَ َٗ  ٍُ ًَإئ  َا شُِش٤َ ٍُ َو٩ِ٣ٔ زُ ِٕٔص  َا َتِظَب ٍُ َو٩ِ٣ٔ َن ٠ِٕب  َا َیِدَظ َٗ ٍُ َو٩ِ٣ٔ  َٔ ٢َ ي أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ٥ٕ٠ًِٔ  َا َی٨ِ

٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزةَ  ُط ٩ِ٣ٔ أَخٔیطٔ  ٌَ طُ ٩ِ٣ٔ أَبٔي صَُزیَِزَة ب١َِ َس٤ٔ ٌِ ٥َِٟ َشِش٤َ ٌٔیْس  ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َس  أَبُو 

دؾ، اوباخدل، دمحم نب الجعؿ، دیعس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ای اہلل! ںیم دمحم نب آ

ی افر اس دؽ ےس ہک سج ںیم وخػ دخافدنی ہن وہ افر اس دؽ ےس  و ہن رھبے افر 
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ب

 

ش
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ریتی انپہ ام اتگ وہں اس ملع ےس  و عفن ہن 



 

 

 اجےئ۔ اس داع ےس  و ہن ینس

 دمحم نب آدؾ، اوباخدل، دمحم نب الجعؿ، دیعس، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 اس داع ےس انپہ امانگن  و )اہلل زعفلج ےک اہں( ینس )یہ( ہن اجےئ

     1838    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیساهَّلل، وہ اپ٨ے ذرا سے، ابوہزیزہ :  راوی

 َ ا٢َ أ٧ََِبأ٧َ َٗ ىٔي اب٩َِ یَِحٌَي  ٌِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا یَِحٌَي َش َٗ ََٟة ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  ا ـَ َٓ ٌٔیٔس بِ أَِخبََر٧َا ًُبَِیُس اهَّللٔ ب٩ُِ  ٩ًَِ َس ٕس  ٌِ ٩ٔ أَبٔي ا ا٠َِّٟیُث ب٩ُِ َس

َّي اهَّللُ و٢ُ لَاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ُ٘ ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة َش َُّط َس٤ٔ ٌٔیٕس أ٧َ ٔ ب٩ِٔ أَبٔي َس ًَبَّاز ٩ًَِ أَخٔیطٔ  ٌٔیٕس  ِّي أًَُوذُ  َس ٔن و٢ُ ا٠َُّٟض٥َّ إ ُ٘ ٥َ َش ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

 ِٔ ٍُ َو٩ِ٣ٔ َن ٠ِٕب  َا َیِدَظ َٗ ٍُ َو٩ِ٣ٔ  َٔ ٍُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ٥ٕ٠ًِٔ  َا َی٨ِ ًَإئ  َا شُِش٤َ ٍُ َو٩ِ٣ٔ زُ  ٕص  َا َتِظَب

دیبع اہلل، فہ اےنپ اچچ ےس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ںیہ ابیق رتہمج اسقب ےک اطمقب 

 ےہ۔

 دیبعاہلل، فہ اےنپ اچچ ےس، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایسی داع ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم  و )اہلل زعفلج ےک اہں( وبقؽ ہن یک اجےئ

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 ایسی داع ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم  و )اہلل زعفلج ےک اہں( وبقؽ ہن یک اجےئ

     1839    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 واػ١ ب٩ ًبسا اًلي، اب٩ ٓـی١، ًاػ٥ ب٩ س٠امی٪، ًبساهَّلل ب٩ حارث :  راوی

َِٟحارٔ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ  ٪َ ًَأػ٥ٔ ب٩ِٔ ُس٠َامِیَ  ٩ًَِ ِی١ٕ  ـَ ُٓ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًِلَي  ًَِبٔس اِْلَ ا٢َ لَاَ٪ إَٔذا ٗٔی١َ ٟٔزَیِسٔ أَِخبََر٧َا َوأػ١ُ ب٩ُِ  َٗ ٔث 

َ ب٩ِٔ أَ  ث٥ُُِٜ إ ٔاَّ ٣َا ل و٢ُ  َا أَُحسِّ ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َش َّي اهَّللُ  َ  ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٌِ ث٨َِا ٣َا َس٤ٔ ٥َ َحسِّ َٗ ٠َِیطٔ ِر ًَ َّي اهَّللُ  اَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

ِّي أًَُوذُ بَٔک ٣ٔ  ٔن و٢َ ا٠َُّٟض٥َّ إ ُ٘ ث٨ََا بٔطٔ َوَیأ٣ُِز٧َُا أَِ٪ َن ٥َ َحسَّ ٔ ا٠َُّٟض٥َّ َوَس٠َّ بِر َ٘ ِٟ ًََذأب ا َِٟضَز٦ٔ َو ُِٟحبِٔن َوا ِٟبُِد١ٔ َوا ََٜش١ٔ َوا ٔ َواِل ِحز ٌَ ِٟ ٩ِ ا



 

 

ِّي أًَُوذُ بَٔک  ٔن َضا َو٣َِو َاَصا ا٠َُّٟض٥َّ إ اَصا أ٧ََِ  َؤٟیُّ
َّ َواَصا َوَزَِّٛضا أ٧ََِ  َخیِرُ ٩ِ٣َ َزل ِ٘ ٔسي َت ِٔ ٠ِٕب آٔت َن َٗ ٍُ َو٩ِ٣ٔ  ِٕٔص  َا َتِظَب  َا ٩ِ٣ٔ َن

ًَِوةٕ  َا ُتِشَتَحاُب  ٍُ َوَز َٔ ٍُ َو٩ِ٣ٔ ٥ٕ٠ًِٔ  َا َی٨ِ  َیِدَظ

فالص نب دبعاالیلع، انب لیضف، اعمص نب امیلسؿ، دبعاہلل نب احرث ےس رفاتی ےہ ہک زدی نب ارمق سج فتق ہی ےتہک مت لقن رکف 

ؿ رکفں اگ مت ےس رگم  و روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع  و مت ےن ہک  روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس۔ فہ رفامےت ےھت ںیم ںیہن ایب

فر فآہل فملس ایبؿ رکےت ےھت مہ ےس افر مکح دےتی ےھت مہ وک ہی ےنہک اک اے اہلل! ںیم انپہ ام اتگ وہں افر یتسس افر وجنکیس افر انرمدی ا

دے وت رتہبنی اپک رکےن فاال ےہ وت امکل افر  یفیعض افر ذعاب ربق ےس۔ ای اہلل! ریمے سفن وک وقتی اطع رفام دے افر اس وک اپک رفام

اتخمر ےہ اس اک اے اہلل! ںیم ریتی انپہ ام اتگ وہں اس سفن ےس  و ریس ہن وہ افر اس دؽ ےس سج ںیم ہک وخػ دخافدنی ہن وہ افر اس 

 داع ےس  و ہک وبقؽ ہن وہ۔

 فالص نب دبعاالیلع، انب لیضف، اعمص نب امیلسؿ، دبعاہلل نب احرث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االاعتسذة :   ابب

 ایسی داع ےس انپہ امےنگن ےس قلعتم  و )اہلل زعفلج ےک اہں( وبقؽ ہن یک اجےئ

     1840    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، ٨٣ؼور، طٌيي، ا٦ س٤٠ہ :  راوی

 ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٔييِّ 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ُ َػل ا٢َ بِٔش٥ٔ اهَّللٔ َربِّ أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ أَِ٪ أَز٢َّٔ أَِو أَٔؿ١َّ أَِو أَِه٥َٔ٠ أَِو أ َٗ َد ٩ِ٣ٔ بَِیتٔطٔ  ِه٥َ٠َ أَِو أَِجَض١َ لَاَ٪ إَٔذا َخَ

ًَلَيَّ   أَِو یُِحَض١َ 

 فآہل فملس سج فتق اےنپ اکمؿ دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، ایفسؿ، وصنمر، یبعش، اؾ ہملس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

ے وت رفامےت اتلکن وہں اہلل اک انؾ ےل رک اے ریمے اپےنل فاےل! ںیم انپہ ام اتگ وہں ریتی ےنلسھپ ےس افر رمگاہ وہےن ےس افر ملظ

 

کلی

 

ی
 ےس 

 رکےن ےس ای ھجم رپ ملظ وہےن ےس ای اہجتل رکےن ےس ای ھجم رپ اہجتل وہےن ےس۔

 ارلنمح، ایفسؿ، وصنمر، یبعش، اؾ ہملسدمحم نب اشبر، دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

  : ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

رشاب یک رحتم ےس قلعتم دخافدندقفس ےن اراشد رفامای اے الہ اامیؿ! رشاب افر  وا افر تب افر اپےسن )ےک 

 امتؾ اناپک ںیہ اطیشؿ ےک اکؾ ںیہ افر اطیشؿ ہی ہااتہ ےہ ہک اہمترے درایمؿ ںیم دینمش افر ڑلایئ دیپا ریت( ہی امتؾ ےک

 رکا دے رشاب الپ افر  وا الھک رک افر رفک دے مت وک اہلل یک اید ےس افر امنز ےس وت مت گوگ وھچڑےت وہ ای ںیہن۔

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

س ےن اراشد رفامای اے الہ اامیؿ! رشاب افر  وا افر تب افر اپےسن )ےک ریت( ہی امتؾ ےک امتؾ اناپک ںیہ اطیشؿ ےک اکؾ ںیہ افر رشاب یک رحتم ےس قلعتم دخافدندقف

مت گوگ وھچڑےت وہ ای  فر امنز ےس وتاطیشؿ ہی ہااتہ ےہ ہک اہمترے درایمؿ ںیم دینمش افر ڑلایئ دیپا رکا دے رشاب الپ افر  وا الھک رک افر رفک دے مت وک اہلل یک اید ےس ا

 ںیہن۔

     1841    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبَک اح٤س ب٩ ٣ح٤س ب٩ اسحٙ سىي، ابوًبساٟزح٩٤، اح٤س ب٩ طٌیب نشائي، ابوزاؤز، ًبیساهَّلل ب٩ ٣وسي،  :  راوی

 ارسائی١، ابواسحٙ، ابو٣یُسہ، ٤ًز

ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  أَِخبََر٧َا أَبُو بََِکٕ أَِح٤َُس  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اِِل٣َٔا٦ُ أَبُو  َٗ ٠َِیطٔ فٔي بَِیتٔطٔ  ًَ ائَّة  يُّ ِٔقَ
ىِّ َٙ اٟشُّ ٔس ب٩ِٔ إِٔسَح  أَِح٤َُس ب٩ُِ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ

ث٨ََا ًُبَِیُس اهَّللٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا أَبُو َزاُوَز  َٗ الَي  ٌَ َشائٔيُّ َرح٤َُٔط اهَّللُ َت
ِیٕب ا٨َّٟ ٌَ ٩ًَِ أَبٔي  ُط ائٔی١ُ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا إرِٔسَ َٗ ب٩ُِ ٣ُوَسي 

ا٢َ ٤ًَُزُ ا٠َّٟضُ  َٗ  ٔ َِٟد٤ِز ی٥ُ ا ا ٧َز٢ََ َتَِحٔ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ ٩ًَِ ٤ًََُز َرضَٔي اهَّللُ  َة  ٩ًَِ أَبٔي ٣َِیَُسَ  َٙ ٔ بََیا٧ّا َطآّٔیا إِٔسَح َِٟد٤ِز ٨ََٟا فٔي ا ِِّن  ٥َّ بَی

 ًَّٟٔ َِٟ  اِْلیَُة ا ٨َزَ ٔ بََیا٧ّا َطآّٔیآَ َِٟد٤ِز ٨ََٟا فٔي ا ِِّن  ا٢َ ٤ًَُزُ ا٠َُّٟض٥َّ بَی َ٘ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ ئَِ   َٓرُقٔ َُٓسعَٔي ٤ًَُزُ  ةٔ  َِٟبرَقَ ًَّٟٔي فٔي  ي فٔي ا َِٟ  اِْلَیُة ا ٨َزَ َٓ

َٓکَاَ٪ ٣ُ  ََلَة َوأْمُتَْن ُسکَاَری  بُوا اٟؼَّ  آ٨٣َُوا  َا َترِقَ
َّٟٔذی٩َ ا٦َ ا٨َِّٟشأئ یَا أَیَُّضا ا َٗ ٥َ إَٔذا أَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٨َازٔی َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل

ِِّن  ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ بَی َ٘ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ ئَِ   َٓرُقٔ َُٓسعَٔي ٤ًَُزُ  ََلَة َوأْمُتَْن ُسکَاَری  بُوا اٟؼَّ ََلَة ٧َاَزی  َا َترِقَ ٔ بََیا٧ّا َطآّٔیا اٟؼَّ َِٟد٤ِز ٨ََٟا فٔي ا  

َِٟ  اِْلیَةُ  ٨َزَ ا٢َ ٤ًَُزُ َرضَٔي  َٓ َٗ َض١ِ أْمُتَْن ٨ِ٣َُتُضوَ٪  َٓ  َّ ا ب٠ََ َّ٤٠َ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ ئَِ   َٓرُقٔ َُٓسعَٔي ٤ًَُزُ  ٤َِٟائَٔسةٔ  ًَّٟٔي فٔي ا ٨ًَُِط ا٧َِتَضِی٨َا ا اهَّللُ 

 ا٧َِتَضِی٨َا

ومیس، ارسالیئ، اوب ااحسؼ ، اوبرسیمہ، رمع  اوبرکب ادمح نب دمحم نب ااحسؼ ینس، اوبدبعارلنمح، ادمح نب بیعش اسنیئ، اوبداؤد، دیبع اہلل نب



 

 

ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق رشاب ےک رحاؾ وہےن یک آتی رکہمی انزؽ وہیئ وت اوہنں ےن داع رفامیئ اے اہلل! رشاب ےک قلعتم 

 گوگ رکےت ںیہ مہ گووگں ےک ےیل وکیئ فاحض مکح اراشد رفام د ں وت فہ آتی رکہمی  و وسرہ رقبہ ںیم ےہ ینعی آرخ کت انزؽ وہیئ۔ ینعی

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفام د ں ہک اؿ دفونں ںیم ڑبا انگہ ےہ افر عفن یھب ےہ نکیل )اؿ اک( عفن ےس زایدہ ےہ۔ اس ےک دعب 

رضحت رمع وک بلط ای ایگ افر اؿ وک فہ آتی رکہمی ہک یئ یئگ وت اوہنں ےن رفامای اے اہلل! مہ وک اصػ اصػ اراشد رفام دے رھپ فہ 

آتی رکہمی انزؽ وہیئ  و ہک وسرہ اسنء ںیم ےہ۔ اے اامیؿ فاگو! مت امنز ےک اپس ہن اج )ینعی امنز ہن ڑپوھ( ایسی احتل ںیم ہک بج مت 

ہشن ںیم وہ وت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رطػ ےس انمدی رکےن فاال سج فتق امنز ےک ےیل ڑھکا وہ ا وت فہ آفاز داتی ہک ہن 

 سج فتق ہشن ںیم وہ وت رضحت رمع وک البای ایگ افر اؿ وک ہی آتی رکہمی ہک یئ یئگ وت اوہنں ےن رفامای مہ وک رشاب ےک قلعتم امنز ڑپوھ

اصػ اصػ ایبؿ رفام دے رھپ فہ آتی رکہمی انزؽ وہیئ  و ہک وسرہ امدئہ ںیم ےہ رھپ )رسیتی رمہبت( رضحت رمع وک البای ایگ افر اؿ وک 

  یئگ سج فتق ) آتی رکہمی ےک زجف( رپ ےچنہپ وت رضحت رمع ےن رفامای مہ ےن وھچڑا مہ ےن وھچڑا۔ہی آتی رکہمی ہک یئ

اوبرکب ادمح نب دمحم نب اقحس ینس، اوبدبعارلنمح، ادمح نب بیعش اسنیئ، اوبداؤد، دیبعاہلل نب ومیس، ارسالیئ، اوباقحس،  :  رافی

 اوبرسیمہ، رمع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج فتق رشاب یک رحتم انزؽ وہیئ وت سک مسق یک رشاب اہبیئ یئگ

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 سج فتق رشاب یک رحتم انزؽ وہیئ وت سک مسق یک رشاب اہبیئ یئگ

     1842    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس ب٩ نص، ًبساهَّلل شٌىي اب٩ ٣بار ، س٠امی٪ تیَّم، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

َ٪ اٟتَِّیَّٔمِّ أَ  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ٤َُِٟباَرٔ   ىٔي اب٩َِ ا ٌِ ًَِبُس اهَّللٔ َش ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ا٢َ بَِی٨َا أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنِصٕ  َٗ ٪َّ أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک أَِخبََرص٥ُِ 

ا َٗ َِٟد٤ِزُ أ٧ََا  ٣َِ  ا ِس رُحِّ َٗ ََّضا  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ًَلَي ٤ًُُو٣ًَٔي إٔذِ َجاَئ َرُج١ْ  زُص٥ُِ ٔس٨ًّا  َِ َِٟهيِّ َوأ٧ََا أَِػ ًَلَي ا ٠َِیض٥ِٔ أَِس٘ٔیض٥ِٔ ئ٥ْٔ  ًَ ائ٥ْٔ  َٗ َوأ٧ََا 

ِٟبُ  ا٢َ ا َٗ ٠ُِ  ْٔل٧ََٕص ٣َا صَُو  ُ٘ َٓ أِتَُضا  َٔ َٜ َٓ أَِصا  َٔ ِٛ اُٟوا ا َ٘ َٓ ُض٥ِ  َٟ یٕذ  ـٔ َٓ ا٢َ أَبُو بََِکٔ ب٩ُِ أ٧ََٕص لَا٧َِ  َخ٤ِزُص٥ُِ َیِو٣َئٕٔذ ٩ِ٣ٔ  َٗ ٤ِزُ  ُِسُ َواٟتَّ

٥ِ٠َ ی٨َُِٔکِ أ٧ََْص  َٓ 

وسدی نب رصن، دبعاہلل ینعی انب ابمرک، امیلسؿ یمیت، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اےنپ ہلیبق ںیم ڑھکا وہا اھت اےنپ اچچؤں ےک 



 

 

اھت اس دفراؿ اکی آدیم آای افر اس ےن اہک رشاب رحاؾ وہیئگ افر ںیم ڑھکا وہا اؿ وک خیضف الپ راہ اھت اپس افر ںیم بس ےس زایدہ مک رمع 

اوہنں ےن اہک مت اس وک ٹلپ دف۔ ںیم ےن فہ اٹل دی۔ رضحت امیلسؿ ےن اہک فہ رشاب سک زیچ یک یھت؟ رضحت اسن ےن رفامای 

اہک ای اؿ دونں گوگ فیہ رشاب ایپ رکےت ےھت؟ رضحت اسن ےن ہی ہک  دگری وجھکر افر کشخ وجھکر یک۔ رضحت اوبرکب نب اسن ےن 

 افر اس اک ااکنر ںیہن رفامای۔

 وسدی نب رصن، دبعاہلل ینعی انب ابمرک، امیلسؿ یمیت، اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 سج فتق رشاب یک رحتم انزؽ وہیئ وت سک مسق یک رشاب اہبیئ یئگ

     1843    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس ب٩ نص، ًبساهَّلل شٌىي اب٩ ٣بار ، سٌیس ب٩ ابورعوبة، ٗتازة، ا٧ص :  راوی

ا٢َ أ٧َِبَ  َٗ ٨ُِ  أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنِصٕ  ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ وبََة  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أَبٔي رَعُ ٩ًَِ َس ٤َُِٟباَرٔ   ىٔي اب٩َِ ا ٌِ ِبُس اهَّللٔ َش ًَ أ٧ََا 

ا٢َ  َ٘ َٓ ٠َِی٨َا َرُج١ْ  ًَ ََٓسَخ١َ  ٕب َوأَبَا زَُجا٧ََة فٔي َرصِٕم ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ  ٌِ َٛ ٔ َحَسَث َخ  أَِسقٔي أَبَا ك٠ََِحَة َوأُبَيَّ ب٩َِ  َِٟد٤ِز ی٥ُ ا بِْر ٧َز٢ََ َتَِحٔ

  ِ٣َ ِس رُحِّ َ٘ َٟ ا٢َ أ٧ََْص  َٗ ا٢َ َو َٗ  ٔ ٤ِز ِٟبُُِسٔ َواٟتَّ یُذ َخ٠ٔیُم ا ـٔ َٔ ِٟ ا٢َ َو٣َا هَٔي یَِو٣َئٕٔذ إ ٔاَّ ا َٗ أ٧َِا  َٔ َٜ َة ُخ٤ُورٔص٥ِٔ  َٓ ًَا٣َّ َِٟد٤ِزُ َوإٔ٪َّ  ا

یُذ  ـٔ َٔ ِٟ  َیِو٣َئٕٔذ ا

، اتقدة، اسن ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اوبہحلط ایب نب بعک اوبداجہن وک ہلیبق  وسدی نب رصن، دبعاہلل ینعی انب ابمرک،

 

ة
ب 
دیعس نب اوبرعف

ااصنر یک اکی امجتع ںیم رشاب الپ راہ اھت ہک اس دفراؿ اکی صخش احرض وہا افر ےنہک اگل اکی یئن ربخ ےہ ہک رشاب رحاؾ وہیئگ ےہ۔ 

دفونں ںیم خیضف )انیم رشاب اعؾ( یھت۔ )رشتحی زگر یکچ( ینعی دگری افر ہی ابت نس رک مہ گووگں ےن رشاب اک ربنت ٹلپ دای۔ اؿ 

کشخ وجھکر یک رشاب ای رصػ دگری وجھکر یک رشاب۔ اس ےن اہک رشاب وت رحاؾ وہیئگ ےہ اس فتق گوگ اعؾ وطر رپ خیضف )انیم 

 رشاب( ایپ رکےت ےھت۔

  :  رافی
ب 
، اتقدة، اسنوسدی نب رصن، دبعاہلل ینعی انب ابمرک، دیعس نب اوبرعف

 

 ة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 سج فتق رشاب یک رحتم انزؽ وہیئ وت سک مسق یک رشاب اہبیئ یئگ

     1844    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 یس ب٩ نص، ًبساهَّلل شٌىي اب٩ ٣بار ، سٌیس ب٩ ابورعوبة، ٗتازة، ا٧صسو :  راوی

ا٢َ رُحِّ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ؤی١ٔ  ٩ًَِ ح٤َُِیٕس اٟلَّ ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ َّطُ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنِصٕ  ٣َِ  َوإ٧ٔ َِٟد٤ِزُ حٔیَن رُحِّ ٣َِ  ا

ِٟبُُِسُ  ابُُض٥ِ ا ٤ِزُ َٟرَشَ  َواٟتَّ

، اتقدة، اسن ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اوبہحلط ایب نب بعک اوبداجہن وک ہلیبق 

 

ة
ب 
وسدی نب رصن، دبعاہلل ینعی انب ابمرک، دیعس نب اوبرعف

ااصنر یک اکی امجتع ںیم رشاب الپ راہ اھت ہک اس دفراؿ اکی صخش احرض وہا افر ےنہک اگل اکی یئن ربخ ےہ ہک رشاب رحاؾ وہیئگ ےہ۔ 

ابت نس رک مہ گووگں ےن رشاب اک ربنت ٹلپ دای۔ اؿ دفونں ںیم خیضف )انیم رشاب اعؾ( یھت۔ )رشتحی زگر یکچ( ینعی دگری افر  ہی

کشخ وجھکر یک رشاب ای رصػ دگری وجھکر یک رشاب۔ اس ےن اہک رشاب وت رحاؾ وہیئگ ےہ اس فتق گوگ اعؾ وطر رپ خیضف )انیم 

 رشاب( ایپ رکےت ےھت۔

، اتقدة، اسن وسدی :  رافی

 

ة
ب 
 نب رصن، دبعاہلل ینعی انب ابمرک، دیعس نب اوبرعف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دگری افر کشخ وجھکر ےک آزیمہ وک رشاب اہک اج ا ےہ

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 اہک اج ا ےہ دگری افر کشخ وجھکر ےک آزیمہ وک رشاب

     1845    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس ب٩ نص، ًبساهَّلل، طٌبہ، ٣حارب ب٩ زثار، جابز اب٩ ًبساهَّلل :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َُحارٔٔب ب٩ِٔ زٔثَإر  َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ِٟبُُِسُ  أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنِصٕ  ا٢َ ا َٗ ًَِبٔس اهَّللٔ  ىٔي اب٩َِ  ٌِ ٕ َش َجابٔز

٤ِزُ َخ٤ِزْ   َواٟتَّ

اجےئ وسدی نب رصن، دبع اہلل، ہبعش، احمرب نب داثر، اجرب انب دبعاہلل ےن ایبؿ رفامای دگری )رت( افر کشخ وجھکر وک الم رک  و آزیمہ انبای 

 فہ رشاب ےہ۔

 نب داثر، اجرب انب دبعاہلل وسدی نب رصن، دبعاہلل، ہبعش، احمرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 دگری افر کشخ وجھکر ےک آزیمہ وک رشاب اہک اج ا ےہ



 

 

     1846    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس ب٩ نص، ًبساهَّلل، سٔیا٪، ٣حارب ب٩ زثار، جابز ب٩ ًبساهَّلل، :  راوی

ُ  جَ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ ٣َُحارٔٔب ب٩ِٔ زٔثَإر  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ِبُس اهَّللٔ  ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ِٟبُُِسُ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنِصٕ  ا٢َ ا َٗ ًَِبسٔ اهَّللٔ  ابَٔز ب٩َِ 

طُ  ٌَ َٓ ٤ِزُ َخ٤ِْز َر ٤ًَُِع  َواٟتَّ  اِْلَ

 وسدی نب رصن، دبع اہلل، ایفسؿ، احمرب نب داثر، اجرب نب دبع اہلل، ےن رفامای دگری افر وجھکر یک رشاب رمخ ےہ۔

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، ایفسؿ، احمرب نب داثر، اجرب نب دبعاہلل، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 دگری افر کشخ وجھکر ےک آزیمہ وک رشاب اہک اج ا ےہ

     1847    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗاس٥ ب٩ زَکیا، ًبیساهَّلل، طیبا٪، ا ا٤ًع، ٣حارب ب٩ زثار، جابز :  راوی

یَّ  أس٥ُ ب٩ُِ َزََکٔ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ أَِخبََر٧َا ا  ٕ ٩ًَِ َجابٔز ٩ًَِ ٣َُحارٔٔب ب٩ِٔ زٔثَإر  ٤ًَِٔع  ٩ًَِ اِْلَ ٩ًَِ َطِیَباَ٪  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ًُبَِیُس اهَّللٔ  َٗ  ا 

َِٟد٤ِزُ  ٤ِزُ صَُو ا ا٢َ اٟزَّبٔیُب َواٟتَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َػل

داثر، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد اقمس نب زرکای، دیبع اہلل، ابیشؿ، االشمع، احمرب نب 

 رفامای اوگنر افر وجھکر یک رشاب رمخ ےہ۔

 اقمس نب زرکای، دیبعاہلل، ابیشؿ، االشمع، احمرب نب داثر، اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یک ذیبن ےنیپ یک اممتعن ےس قلعتم دحثی ابمرہک اک ایبؿ

 

ں
ئ
ئطت لی

 

خ

 

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 یک ذیبن ےنیپ یک اممتعن ےس قلعتم دحثی ابمرہک اک ایبؿ

 

ں
ئ
ئطت لی

 

خ

 

     1848    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابوٟیلي اسحٙ ب٩ ٨٣ؼور، ًبساٟزح٩٤، طٌبہ، ح٥ٜ، :  راوی



 

 

 َ ِیل َٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي   ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٩ًَِ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ا٨َّٟٔييِّ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ي 

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّي اهَّللُ  ٥َ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٔ َػل ٤ِز ٔ َواٟزَّبٔیٔب َواٟتَّ ٤ِز َِٟب٠َٔح َواٟتَّ ٩ًَِ ا ٥َ ٧ََهي  َّ٠ 

ااحسؼ نب وصنمر، دبعارلنمح، ہبعش، مکح، انب اوبیلیل اکی احصیب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن 

 رفامیئ دگری وجھکر اوگنر افر وجھکر ےس۔

 ہبعش، مکح، انب اوبیلیلاقحس نب وصنمر، دبعارلنمح،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یچک افر یکپ وجھکر وک الم رک وگھبان

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 یچک افر یکپ وجھکر وک الم رک وگھبان

     1849    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 واػ١ ب٩ ًبسا اًلي، اب٩ ٓـی١، حبیب ب٩ ابو٤ًزة، سٌیس ب٩ جبیر، اب٩ ًباض :  راوی

ٌٔیٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ َس ٤َِزَة  ًَ ٩ًَِ َحبٔیٔب ب٩ِٔ أَبٔي  ِی١ٕ  ـَ ُٓ ث٨ََا اب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ًَِبسٔ اِْلَ ا٢َ  أَِخبََر٧َا َوأػ١ُ ب٩ُِ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ُجَبیِر

ِٟ ٧ََهي َر  ٔ َوأَِ٪ یُِد٠ََم ا َّٓٔ  َوا٨َّٟ٘ٔیر ٤ُِٟزَ َِٟح٨َِت٥ٔ َوا بَّأئ َوا ٩ًَِ اٟسُّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ   َب٠َُح َواٟزَّصِوُ ُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

ہل فالص نب دبعاالیلع، انب لیضف، بیبح نب اوبرمعة، دیعس نب ریبج، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآ

فملس ےن ) دکف ےک وتےبن افر( الیھک ربنت افر رفنغ فاےل ربنت افر ڑکلی ےک ربنت ںیم ذیبن وگھبےن ےس عنم رفامای افر آپ یلص اہلل 

 ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای ہتخپ وجھکر افر یچک وجھکر وک اکی اسھت الم رک وگھبےن ےس۔

 رمعة، دیعس نب ریبج، انب ابعسفالص نب دبعاالیلع، انب لیضف، بیبح نب اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 یچک افر یکپ وجھکر وک الم رک وگھبان

     1850    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زاہی٥، جزیز، حبیب ب٩ ابو٤ًزة، سٌیس ب٩ جبیر، اب٩ ًباضاسحٙ ب٩ اب :  راوی



 

 

 ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبیِر ٩ًَِ َس ٤َِزَة  ًَ ٩ًَِ َحبٔیٔب ب٩ِٔ أَبٔي  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َجزٔیْز  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ أَِخبََر٧َا إِٔسَح َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ 

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّي اهَّللُ  ٔ اهَّللٔ َػل ٤ِزُ بٔاٟزَّبٔیٔب َواٟزَّصُِو ب ٔ َوأَِ٪ یُِد٠ََم اٟتَّ ی َوا٨َّٟ٘ٔیر ٔ  َوَزاَز ٣َزَّّة أُِخَ
َّٓ ٤ُِٟزَ بَّأئ َوا ٩ًَِ اٟسُّ  ٥َ ٔ ٤ِز  اٟتَّ

ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، بیبح نب اوبرمعة، دیعس نب ریبج، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دکف 

 ےک وتےبن ےس عنم رفامای افر رفینغ راؽ ےک ابنس ےس افر رفاتی ںیم دفرسی رمہبت ہی ااضہف رفامای افر وچیب ابنس ےس افر وجھکر وک اوگنر

 ےک اسھت افر یچک وجھکر وک کشخ وجھکر ےک اسھت المےن ےس۔

 اقحس نب اربامیہ، رجری، بیبح نب اوبرمعة، دیعس نب ریبج، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 یچک افر یکپ وجھکر وک الم رک وگھبان

     1851    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ع، حبیب، ابواركاة، ابوسٌیس خسریحشین ب٩ ٨٣ؼور ب٩ جٌرف، ًبساهَّلل ب٩ ٤٧یر، ا ا٤ً :  راوی

 َ٤ًِ ث٨ََا اِْلَ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ٤َُ٧یِر ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ رَفٕ  ٌِ ُِٟحَشیُِن ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼورٔ ب٩ِٔ َج ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ا ٩ًَِ أَبٔي أَِركَاَة  ٩ًَِ َحبٔیٕب  ُع 

ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػ  َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا ٔ أَبٔي َس ٤ِز ٔ َواٟزَّبٔیٔب َواٟتَّ ٤ِز ٔ َواٟتَّ ٩ًَِ اٟزَّصِو ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ   ل

نیسح نب وصنمر نب رفعج، دبعاہلل نب ریمن، االشمع، بیبح، اوبارساة، اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 فر وجھکر وک الم رک وگھبےن ےسفآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ یچک افر کشخ وجھکر افر اوگنر ا

 نیسح نب وصنمر نب رفعج، دبعاہلل نب ریمن، االشمع، بیبح، اوبارساة، اوبدیعس دخری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یچک وجھکر افر رت وجھکر وک الم رک وگھبےن ےس اممتعن

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 یچک وجھکر افر رت وجھکر وک الم رک وگھبےن ےس اممتعن

     1852    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس ب٩ نص، ًبساهَّلل، ا اوزاعي، یحٌي ب٩ ابوٛثیر، ًبساهَّلل ب٩ ابوٗتازة :  راوی



 

 

 َ ا٢َ أ٧ََِبأ َٗ ٔ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنِصٕ  ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ أَب ًَ ثَىٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ثٔیرٕ  َٛ ثَىٔي َیِحٌَي ب٩ُِ أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔيِّ  ًَِبُس اهَّللٔ  ي ٧َا 

ٔ َواٟزَّبٔیٔب َو  ٤ِز وا بَیَِن اٟتَّ ٌُ ا٢َ  َا َتِح٤َ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َتاَزَة  ٔ َواٟزُّكَٔب   َا َٗ  بَیَِن اٟزَّصِو

د وسدی نب رصن، دبع اہلل، االفزایع، ییحی نب اوبریثک، دبعاہلل نب اوباتقدة ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراش

 رفامای ہن عمج رکف وجھکر افر اوگنر وک افر ہن یہ یچک وجھکر افر ہن رت وجھکر وک۔

 دبعاہلل، االفزایع، ییحی نب اوبریثک، دبعاہلل نب اوباتقدةوسدی نب رصن،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 یچک وجھکر افر رت وجھکر وک الم رک وگھبےن ےس اممتعن

     1853    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًز، ًلي اب٩ ٣بار ، یحٌي، ابوس٤٠ہ، ابوٗتازة :  راوی

٤َُِٟباَر  ًَلٔيٌّ َوصَُو اب٩ُِ ا ث٨ََا 
ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ ٤ًََُز  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا ٩ًَِ أَبٔي َس٠َ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ یَِحٌَي  ٩ًَِ أَبٔي ٔ   ٤ََة 

ا َو َا تَ  ٌّ ا٢َ  َا َت٨ِبُٔذوا اٟزَّصَِو َواٟزُّكََب َج٤ٔی َٗ  ٥َ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َتاَزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل اَٗ ٌّ  ٨ِبُٔذوا اٟزَّبٔیَب َواٟزُّكََب َج٤ٔی

تی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد دمحم نب ینثم، امثعؿ نب رمع، یلع انب ابمرک، ییحی، اوبہملس، اوباتقدة ےس رفا

 رفامای ہن وگھب یچک افر رت وجھکر وک اکی اسھت افر ہن یہ اوگنر افر وجھکر وک اکی اسھت وگھب۔

 دمحم نب ینثم، امثعؿ نب رمع، یلع انب ابمرک، ییحی، اوبہملس، اوباتقدة :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یچک افر کشخ وجھکر اک آزیمہ

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 یچک افر کشخ وجھکر اک آزیمہ

     1854    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتازة٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًز، ًلي اب٩ ٣بار ، یحٌي، ابوس٤٠ہ، ابو :  راوی

ثَىٔي إٔبَِزاصٔی٥ُ صَُو اب٩ُِ كَِض٤َاَ٪  ا٢َ َحسَّ َٗ ثَىٔي أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اهَّللٔ  ًَ ِٔٔؽ ب٩ِٔ  َ٪ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ٌٔیٕس  ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ َس  



 

 

ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ  َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔي َس َِٟحارٔٔث  ٤ِزُ َواٟزَّبٔیُب ٩ًَِ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ ا ٥َ أَِ٪ یُِد٠ََم اٟتَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  اهَّللٔ َػل

ِٟبُُِسُ  ٤ِزُ َواٟزَّصُِو َوا  َوأَِ٪ یُِد٠ََم اٟزَّصُِو َواٟتَّ

ےن اراشد  دمحم نب ینثم، امثعؿ نب رمع، یلع انب ابمرک، ییحی، اوبہملس، اوباتقدة ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 رفامای ہن وگھب یچک افر رت وجھکر وک اکی اسھت افر ہن یہ اوگنر افر وجھکر وک اکی اسھت وگھب۔

 دمحم نب ینثم، امثعؿ نب رمع، یلع انب ابمرک، ییحی، اوبہملس، اوباتقدة :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دگری افر کشخ وجھکر الم رک وگھبان

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 دگری افر کشخ وجھکر الم رک وگھبان

     1855    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 شٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، یحٌي، اب٩ سٌیس، اب٩ جزیخ، ًلاء، جابز :  راوی

وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔ  ُ٘ ٌِ َّي اهَّللُ أَِخبََر٧َا َش ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٩ًَِ َجابٔز ًََلاْئ  ا٢َ أَِخبََرنٔي  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ٌٔیٕس  ٩ًَِ َیِحٌَي َوصَُو اب٩ُِ َس  ی٥َ 

ِٟبُُِسٔ َواٟزُّكَٔب  ٔ َواٟزَّبٔیٔب َوا ٤ِز ٩ًَِ َخ٠ٔیٔم اٟتَّ ٥َ ٧ََهي 
 ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

، اطعء، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ وقعیب نب اربامیہ، ییحی، انب دیعس، انب رججی

 وجھکر افر اوگنر افر دگری افر رت وجھکر وک اکی اسھت الم رک وگھبےن ےس

 وقعیب نب اربامیہ، ییحی، انب دیعس، انب رججی، اطعء، اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 دگری افر کشخ وجھکر الم رک وگھبان

     1856    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 شٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، یحٌي، اب٩ سٌیس، اب٩ جزیخ، ًلاء، جابز :  راوی

ًَلٓٔيٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ َجابٔز ًََلإئ   ٩ًَِ ث٨ََا ٣َأُٟک ب٩ُِ زٔی٨َإر  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا بِٔشَلا٦ُ  ا٢َ َحسَّ َٗ اهَّللٔ ٩ًَِ أَبٔي َزاُوَز 



 

 

٤ِزَ  ِٟبُُِسَ َواٟتَّ ٤َِز َو َا ا ا٢َ  َا َتِد٠ُٔلوا اٟزَّبٔیَب َواٟتَّ َٗ  ٥َ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َػل

ییحی، انب دیعس، انب رججی، اطعء، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ  وقعیب نب اربامیہ،

 وجھکر افر اوگنر افر دگری افر رت وجھکر وک اکی اسھت الم رک وگھبےن ےس

 وقعیب نب اربامیہ، ییحی، انب دیعس، انب رججی، اطعء، اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یچک افر رت وجھکر وک الم رک وگھبےن ےس اممتعن

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 یچک افر رت وجھکر وک الم رک وگھبےن ےس اممتعن

     1857    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥، یحٌي، اب٩ سٌیس، اب٩ جزیخ، ًلاء، جابز شٌ٘وب ب٩ :  راوی

٠ًََِیطٔ َوَس  َّي اهَّللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل  ٕ ٩ًَِ َجابٔز ًََلإئ   ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َُّط ٧ََهي أَِ٪ ی٨َُِبَذ اٟزَّبٔیُب أَِخبََر٧َا  ٥ََّ٠ أ٧َ

ا َو٧ََهي أَِ٪ ی٨ُِبَ  ٌّ ٤ِزُ َج٤ٔی اَواٟتَّ ٌّ ٤ِزُ َج٤ٔی ِٟبُُِسُ َواٟتَّ  َذ ا

وقعیب نب اربامیہ، ییحی، انب دیعس، انب رججی، اطعء، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ 

 وجھکر افر اوگنر افر دگری افر رت وجھکر وک اکی اسھت الم رک وگھبےن ےس

 نب دیعس، انب رججی، اطعء، اجربوقعیب نب اربامیہ، ییحی، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 یچک افر رت وجھکر وک الم رک وگھبےن ےس اممتعن

     1858    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 واػ١ ب٩ ًبسا اًلي، اب٩ ٓـی١، ابواسحٙ، حبیب ب٩ ابوثاب ، سٌیس ب٩ جبیر، اب٩ ًباض :  راوی

ٌٔی ٩ًَِ َس ٩ًَِ َحبٔیٔب ب٩ِٔ أَبٔي ثَابٕٔ    َٙ ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح ِی١ٕ  ـَ ُٓ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًِلَي  ًَِبسٔ اِْلَ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِخبََر٧َا َوأػ١ُ ب٩ُِ   ٕ سٔ ب٩ِٔ ُجَبیِر

ا٢َ ٧ََهي َرُس  َٗ ِٟبُُِسٔ َواًَبَّإض  ٩ًَِ ا ٔ َو َّٓٔ  َوا٨َّٟ٘ٔیر ٤ُِٟزَ َِٟح٨َِت٥ٔ َوا بَّأئ َوا ٩ًَِ اٟسُّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ٔ أَِ٪ یُِد٠ََلا و٢ُ اهَّللٔ َػل ٤ِز ٟتَّ



 

 

ٔلَي أَص١ِٔ َصَحَز أَِ٪  َا َتِد٠ُٔلوا اٟزَّبٔیَب َو  َتَب إ َٛ ٔ أَِ٪ یُِد٠ََلا َو ٤ِز ٩ًَِ اٟزَّبٔیٔب َواٟتَّ اَو ٌّ ٤َِز َج٤ٔی  اٟتَّ

فالص نب دبعاالیلع، انب لیضف، اوب ااحسؼ ، بیبح نب اوباثتب، دیعس نب ریبج، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل 

ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ دکف ےک وتےبن الیھک ربنت افر رفینغ ربنت ےس افر دگری افر کشخ وجھکر وک اکی اسھت الم رک 

ےس ایسی رطہقی ےس اوگنر افر وجھکر وک الم رک وگھبےن ےس افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )اقمؾ( رجہ ےک گووگں وک رحتری  وگھبےن

 رفامای ہن الم اوگنر افر وجھکر وک۔

 فالص نب دبعاالیلع، انب لیضف، اوباقحس، بیبح نب اوباثتب، دیعس نب ریبج، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 یچک افر رت وجھکر وک الم رک وگھبےن ےس اممتعن

     1859    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ثاب ، سٌیس ب٩ جبیر، اب٩ ًباضواػ١ ب٩ ًبسا اًلي، اب٩ ٓـی١، ابواسحٙ، حبیب ب٩ ابو :  راوی

ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًَِٔکٔ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ح٤َُِیْس  َٗ ث٨ََا َیزٔیُس  َٗا٢َ َحسَّ  ٪َ ٍَ  أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ا٦ْ َو٣َ ِٟبُُِسُ َوِحَسُظ رَحَ ا٢َ ا َٗ

ا٦ْ  ٔ رَحَ ٤ِز  اٟتَّ

ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ دکف ےک  ادمح نب امیلسؿ، زیدی، دیمح، رکعہم، انب ابعس

وتےبن الیھک ربنت افر رفینغ ربنت ےس افر دگری افر کشخ وجھکر وک اکی اسھت الم رک وگھبےن ےس ایسی رطہقی ےس اوگنر افر وجھکر وک الم 

 ےک گووگں وک رحتری رفامای ہن الم اوگنر افر وجھکر وک۔رک وگھبےن ےس افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )اقمؾ( رجہ 

 فالص نب دبعاالیلع، انب لیضف، اوباقحس، بیبح نب اوباثتب، دیعس نب ریبج، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یک اممتعن وجھکر افر اوگنر الم رک وگھبےن

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 وجھکر افر اوگنر الم رک وگھبےن یک اممتعن

     1860    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ آز٦ و ًلي ب٩ سٌیس، ًبساٟزحی٥، حبیب ب٩ ابو٤ًزة، سٌیس ب٩ جبیر، اب٩ ًباض :  راوی



 

 

ُس ب٩ُِ آَز٦َ َو  ٩ًَِ ابِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبیِر ٩ًَِ َس ٤َِزَة  ًَ ٩ًَِ َحبٔیٔب ب٩ِٔ أَبٔي  ًَِبُس اٟزَّحٔی٥ٔ  ث٨ََا  ا َا َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ٩ٔ ًَلٔيُّ ب٩ُِ َس

ٔ َو  ٤ِز ٩ًَِ اٟتَّ ٔ َواٟزَّبٔیٔب َو ٤ِز ٩ًَِ َخ٠ٔیٔم اٟتَّ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ  ِٟبُُِسٔ اًَبَّإض 

دمحم نب آدؾ ف یلع نب دیعس، دبعارلمیح، بیبح نب اوبرمعة، دیعس نب ریبج، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس ےن اممتعن رفامیئ وجھکر افر اوگنر وک افر کشخ وجھکر افر دگری وجھکر وک المےن ےس

 ، بیبح نب اوبرمعة، دیعس نب ریبج، انب ابعسدمحم نب آدؾ ف یلع نب دیعس، دبعارلمیح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 وجھکر افر اوگنر الم رک وگھبےن یک اممتعن

     1861    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ِقیع ب٩ ًبساٟزح٩٤ باورزی، ًلي ب٩ حش٩، حشین ب٩ واٗس، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، جابز ب٩ ًبساهَّلل :  راوی

ُِٟحَشیُِن ب٩ُِ َو  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ا َٗ َِٟحَش٩ٔ  ًَلٔيِّ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ َِٟباَوِرزٔیُّ  ًَِبسٔ اٟزََّح٩ٔ٤َ ا یُِع ب٩ُِ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ أَِخبََر٧َا ُِقَ ثَىٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ إٗٔس 

 ٔ ٤ِ ز ٩ًَِ اٟتَّ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  و٢ُ ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ُ٘ ِبٔس اهَّللٔ َش ًَ ُ  َجابَٔز ب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٔ ی٨َإر  ٤ِز ٩ًَِ اٟتَّ ٔ َواٟزَّبٔیٔب َو٧ََهي  ز

ا ٌّ ِٟبُُِسٔ أَِ٪ ی٨َُِبَذا َج٤ٔی  َوا

ف نب دانیر، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل رقشی نب دبعارلنمح ابفردی، یلع نب نسح، نیسح نب فادق، رمع

الم  ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ وجھکر افر اوگنر ےس افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ونممع رفامای دگری وجھکر افر کشخ وجھکر وک

 (رک وگھبےن ےس )ینعی اؿ یک ذیبن انبےن ےس۔

  ابفردی، یلع نب نسح، نیسح نب فادق، رمعف نب دانیر، اجرب نب دبعاہللرقشی نب دبعارلنمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دگری وجھکر افر اوگنر المان

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 دگری وجھکر افر اوگنر المان

     1862    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 سویس ب٩ نص، ًبساهَّلل، ہظا٦، یحٌي ب٩ ابوٛثیر، ًبساهَّلل ب٩ ابوٗتازة :  راوی

ِبٔس اهَّللٔ  ًَ  ٩ًَِ ثٔیرٕ  َٛ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ أَبٔي  ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ  ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ َٗ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنِصٕ  ٩ًَِ  ب٩ِٔ أَبٔي  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َتاَزَة 

ا٢َ  َا َت٨ِبُٔذوا اٟزَّصَِو َواٟزُّكََب َو َا َت٨ِبُٔذوا اٟزُّكََب َواٟزَّبٔی َٗ  ٥َ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  اا٨َّٟٔييِّ َػل ٌّ  َب َج٤ٔی

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد وسدی نب رصن، دبع اہلل، اشہؾ، ییحی نب اوبریثک، دبعاہلل نب اوباتقدة ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص

 رفامای ہن وگھب یچک افر رت وجھکر وک افر ہن وگھب رت وجھکر افر اوگنر وک الم رک۔

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، اشہؾ، ییحی نب اوبریثک، دبعاہلل نب اوباتقدة :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دگری وجھکر افر اوگنر المےن یک اممتعن

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 دگری وجھکر افر اوگنر المےن یک اممتعن

     1863    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، ابوزبیر، جابز :  راوی

ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٔ  أَِخبََر٧َا  َّطُ ٧ََهي أَِ٪ ی٨َُِبَذ اٟزَّب ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ یُب ٩ًَِ أَبٔي اٟزُّبَیِر

ا ٌّ ِٟبُُِسُ َواٟزُّكَُب َج٤ٔی ا َو٧ََهي أَِ٪ ی٨َُِبَذ ا ٌّ ِٟبُُِسُ َج٤ٔی  َوا

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ اوگنر افر دگری وجھکر وک الم رک  ہبیتق، ثیل، اوبزریب، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی

 وگھبےن ےس۔

 ہبیتق، ثیل، اوبزریب، اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

اکی ےش ےس دفرسی ےش وک وقتتی احلص وہیت ےہ افر اس رطح دف زیچ ں الم رک وگھبےن یک اممتعن یک فہج ہی ےہ ہک 

 ہشن دلجی دیپا وہےن اک ااکمؿ ےہ۔

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش



 

 

 ؿ ےہ۔دف زیچ ں الم رک وگھبےن یک اممتعن یک فہج ہی ےہ ہک اکی ےش ےس دفرسی ےش وک وقتتی احلص وہیت ےہ افر اس رطح ہشن دلجی دیپا وہےن اک ااکم

     1864    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس ب٩ نص، ًبساهَّلل، وٗاء ب٩ ایاض، ٣دتار ب٩ ١ٔ٠ٓ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

 ًَ  ١ُٕٔ ٤ُِِٟدَتارٔ ب٩ِٔ ٠ُِٓ ٩ًَِ ا أئ ب٩ِٔ إٔیَإض  َٗ ٩ًَِ ؤ ِبُس اهَّللٔ  ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ا٢َ ٧ََهي  ٩ِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنِصٕ  َٗ ٣َأٟٕک 

ا٢َ  َٗ ًَلَي َػاحٔبٔطٔ  ٍَ َطِیَئیِٔن ٧َبٔیّذا یَِبغٔي أََحُسص٤َُا  ٥َ أَِ٪ ٧َِح٤َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٨ََضانٔي  َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٓ یٔذ  ـٔ َٔ ِٟ ٩ًَِ ا ُِٟتطُ  َ َوَسأ

َة أَ  َٓ ِٟبُُِسٔ ٣ََدا ٤َُِٟذ٧َِّب ٩ِ٣ٔ ا ُظ ا ا٢َ لَاَ٪ یََِکَ َٗ ٨ُِط  طُ ًَ ٌُ َل ِ٘ ٨ََُّٜٓا َن  ِ٪ یَُٜو٧َا َطِیَئیِٔن 

وسدی نب رصن، دبع اہلل، فاقء نب اایس، اتخمر نب لفلف، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 )رشاب ےس قلعتم( اممتعن رفامیئ دف اایشء وک الم رک وگھبےن ےس ویکہکن اکی دفرسی رپ وقت ڑباھےن افر ںیم ےن درایتف ای خیضف

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای اس ےس افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربا ےتھجمس ےھت اس دگری وجھکر وک  و ہک اکی اجبن 

ہک کپ ےس رففتخ وہان رشفع وہیئگ اس ادنہشی ےس ہک فہ دف وجھکر ںیہ مہ ایسی وجھکر وک ارگ وگھبےت وت اس اجبن ےس اکٹ دےتی  و 

 اجیت۔

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، فاقء نب اایس، اتخمر نب لفلف، اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 ی ےش وک وقتتی احلص وہیت ےہ افر اس رطح ہشن دلجی دیپا وہےن اک ااکمؿ ےہ۔دف زیچ ں الم رک وگھبےن یک اممتعن یک فہج ہی ےہ ہک اکی ےش ےس دفرس

     1865    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس ب٩ نص، ًبساهَّلل، ہظا٦ ب٩ حشا٪، ابوازریص :  راوی

 ٩ًَِ ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ُتَٔي بٔبُُِسٕ  أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنِصٕ  ا٢َ َطضِٔسُت أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک أ َٗ ٩ًَِ أَبٔي إِٔزرٔیَص  اَ٪  صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ َحشَّ

طُ ٨ِ٣ٔطُ  ٌُ َل ِ٘ ١َ َش ٌَ َح َٓ  ٣َُذ٧ِّٕب 

وسدی نب رصن، دبع اہلل، اشہؾ نب اسحؿ، اوبادرسی ےس رفاتی ےہ ہک اسن نب امکل یک دختم ںیم دگری وجھکر آیئ  و ہک اکی اجبن 

 یگل یھت فہ اس وک اکےنٹ ےگل۔ےس ےنکپ 

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، اشہؾ نب اسحؿ، اوبادرسی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 ےش وک وقتتی احلص وہیت ےہ افر اس رطح ہشن دلجی دیپا وہےن اک ااکمؿ ےہ۔ دف زیچ ں الم رک وگھبےن یک اممتعن یک فہج ہی ےہ ہک اکی ےش ےس دفرسی

     1866    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس ب٩ نص، ًبساهَّلل، سٌیس ب٩ ابورعوبة، ٗتازة ےن َف٣ایا حرضت ا٧ص ح٥ٜ :  راوی

ًَِبُس ا ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ُق أَِخبََر٧َا ُسَویِْس  ُیرِقَ َٓ ِذ٧ُؤب 
َتاَزةُ لَاَ٪ أ٧ََْص یَأ٣ُِزُ بٔاٟتَّ َٗ ا٢َ  َٗ وبََة  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أَبٔي رَعُ ٩ًَِ َس  هَّللٔ 

، اتقدة ےن رفامای رضحت اسن مکح رفامےت ےھت مہ وک اس وجھکر ےک رتکےن اک  و ہک اکی اجبن 

 

ة
ب 
وسدی نب رصن، دبع اہلل، دیعس نب اوبرعف

 ےس کپ اجیت یھت۔

، اتقدة ےن رفامای رضحت اسن مکح وسدی :  رافی

 

ة
ب 
 نب رصن، دبعاہلل، دیعس نب اوبرعف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

  وہیت ےہ افر اس رطح ہشن دلجی دیپا وہےن اک ااکمؿ ےہ۔دف زیچ ں الم رک وگھبےن یک اممتعن یک فہج ہی ےہ ہک اکی ےش ےس دفرسی ےش وک وقتتی احلص

     1867    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس ب٩ نص، ًبساهَّلل، ح٤یس، ا٧ص :  راوی

َُّط  ٩ًَِ أ٧ََٕص أ٧َ ٩ًَِ ح٤َُِیٕس  ِبُس اهَّللٔ  ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ یدٔطٔ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنِصٕ  ـٔ َٓ  ٩ًَِ ُط  َٟ ًَزَ ِس أَِركََب إ ٔاَّ  َٗ َُ َطِیّئا   لَاَ٪  َا یََس

وسدی نب رصن، دبع اہلل، دیمح، اسن ےس رفاتی ےہ ہک فہ وجھکر سج فتق ہتخپ وہیت وت ایس دقر وجھکر اکنؽ دےتی اس خیضف )رشاب یک 

 اکی مسق( ںیم ےس فاحض رےہ ہک ہی دگری وجھکر یک ذیبن وک یھب ےتہک ںیہ۔

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، دیمح، اسن :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رصػ دگری وجھکر وک وگھب رک ذیبن انبےن افر ےنیپ یک ااجزت بج کت ہک اس خیضف ںیم زیتی افر  وش دیپا ہن وہ

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 ری وجھکر وک وگھب رک ذیبن انبےن افر ےنیپ یک ااجزت بج کت ہک اس خیضف ںیم زیتی افر  وش دیپا ہن وہرصػ دگ

     1868    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس شٌىي اب٩ حارث، ہظا٦، یحٌي، ًبساهَّلل ب٩ ابوٗتازة، ابوٗتازة :  راوی



 

 

ًَِبسٔ  أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ ٩ًَِ َیِحٌَي  ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحارٔٔث  ىٔي اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا َخأْٟس َش ا٢َ َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش  اهَّللٔ ب٩ِٔ أَبٔي إِٔس٤َ

ا٢َ  َا َت٨ِبُٔذوا ا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َتاَزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َٗ ٩ًَِ أَبٔي  َتاَزَة  ِٟبُُِسَ َواٟزَّبٔیَب َٗ ا َو َا ا ٌّ ٟزَّصَِو َواٟزُّكََب َج٤ٔی

ًَلَي حَٔستٔطٔ  ا َوا٧ِبُٔذوا ل١َُّ َواحٕٔس ٨ِ٣ُٔض٤َا  ٌّ  َج٤ٔی

اامسلیع نب دوعسد، اخدل ینعی انب احرث، اشہؾ، ییحی، دبعاہلل نب اوباتقدة، اوباتقدة ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 رفامای ہن وگھب یچک افر رت وجھکر وک اکی اسھت الم رک افر ہن یہ دگری وجھکر افر اوگنر وک الم رک افر ہن یہ دگری وجھکر افر اوگنر وک فملس ےن اراشد

 الم رک نکیل رپ اکی وک اگل اگل وگھب۔

 اامسلیع نب دوعسد، اخدل ینعی انب احرث، اشہؾ، ییحی، دبعاہلل نب اوباتقدة، اوباتقدة :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وکشمں ںیم ذیبن انبان ہک آےگ ےس سج ےک ہنم دنبےھ وہےئ وہں

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 وکشمں ںیم ذیبن انبان ہک آےگ ےس سج ےک ہنم دنبےھ وہےئ وہں

     1869    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌي ب٩ زرس ، ابواس٤اًی١، یحٌي، ًبساهَّلل ب٩ ابوٗتازة :  راوی

ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ أَبٔي ًَ ث٨ََا َیِحٌَي أَ٪َّ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١َ  ث٨ََا أَبُو إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئ  أَِخبََر٧َا َیِحٌَي ب٩ُِ زُُرِسَ   ثَطُ  َتاَزَة َحسَّ يَّ َٗ

ا٢َ ٟٔت٨َِبُٔذ  َٗ ٔ َو ٤ِز ِٟبُُِسٔ َواٟتَّ ٔ َوَخ٠ٔیٔم ا ٤ِز ٔ َواٟتَّ ٩ًَِ َخ٠ٔیٔم اٟزَّصِو ٥َ ٧ََهي  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ًَلَي حَٔسةٕ فٔي َػل وا ل١َُّ َواحٕٔس ٨ِ٣ُٔض٤َا 

َِٓواصَٔضا ًَلَي أَ ًَّٟٔي یََُلُث   اِْلَِسَ٘ٔیٔة ا

اہلل نب اوباتقدة ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ یچک ییحی نب درتس، اوباامسلیع، ییحی، دبع

افر کشخ وجھکر الم رک وگھبےن ےس دگری افر کشخ وجھکر الم رک وگھبےن ےس۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت گوگ رہ اکی وک 

 اجںیئ  اہک اس ںیم ڑیکا افر یھکم دالخ ہن وہ۔دحیلعہ دحیلعہ وگھب اؿ وکشمں ںیم ہک نج ےک ہنم 

ے

 ابدنھ دیئ

 ییحی نب درتس، اوباامسلیع، ییحی، دبعاہلل نب اوباتقدة :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رصػ وجھکر وگھبےن یک ااجزت ےس قلعتم

 اتکب اال  :   ابب

 

ة
ب 
 رش

 رصػ وجھکر وگھبےن یک ااجزت ےس قلعتم

     1870    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس ب٩ نص، ًبساهَّلل، اس٤اًی١ ب٩ ٣ش٥٠ ًبسی، ابو٣تول١، ابوسٌیس خسری :  راوی

 ٌٔ ٩ًَِ إِٔس٤َ ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ٌٔیٕس أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنِصٕ  ٩ًَِ أَبٔي َس  ١ِّٔ ٤َُِٟتَول ث٨ََا أَبُو ا ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔسیِّ  ٌَ ِٟ ی١َ ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠ ا

 ٕ ٕ أَِو َزبٔیْب بَٔت٤ِز ٥َ أَِ٪ یُِد٠ََم بُُِسْ بَٔت٤ِز
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  بَ ا ا٢َ ٩ِ٣َ ََشٔ َٗ ُط  أَِو َزبٔیْب بٔبُُِسٕ َو

ّزا ّزا أَِو َزبٔیّبا ََفِ ا ََفِ ّزا أَِو بُُِسّ ّزا َت٤ِّزا ََفِ ِب ل١َُّ َواحٕٔس ٨ِ٣ُٔط ََفِ ٠َِیرِشَ َٓ  ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ 

وسدی نب رصن، دبع اہلل، اامسلیع نب  ملس دبعی، اوبوتملک، اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ر وک کشخ وجھکر ےک اسھت المےن ےس ای اوگنر وک وجھکر ےک اسھت المےن ےس افر رفامای  و صخش اؿ وک انیپ ہاےہ وت اممتعن رفامیئ دگری وجھک

 رہ اکی وک دحیلعہ دحیلعہ ےیپ وجھکر وک دحیلعہ افر اوگنر وک دحیلعہ۔

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، اامسلیع نب  ملس دبعی، اوبوتملک، اوبدیعس دخری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 رصػ وجھکر وگھبےن یک ااجزت ےس قلعتم

     1871    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ل١، ابوسٌیس خسریسویس ب٩ نص، ًبساهَّلل، اس٤اًی١ ب٩ ٣ش٥٠ ًبسی، ابو٣تو :  راوی

ا٢َ َحسَّ  َٗ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ ٕب  ِیُب ب٩ُِ رَحِ ٌَ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ١ِّٔ ا٨َّٟاظٔي أَِخبََرنٔي أَِح٤َُس ب٩ُِ َخأٟٕس  ٤َُِٟتَول ث٨ََا أَبُو ا

َّي اهَّللُ  ُِٟدِسرٔیُّ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٌٔیٕس ا ثَىٔي أَبُو َس ا٢َ َحسَّ ٕ أَِو َزبٔیّبا بٔبُُِسٕ َٗ ٕ أَِو َزبٔیّبا بَٔت٤ِز ا بَٔت٤ِز ٥َ ٧ََهي أَِ٪ یُِد٠ََم بُُِسّ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

 ِّ ٤َُِٟتَول ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َصَذا أَبُو ا ا٢َ أَبُو  َٗ ّزا  ِب ل١َُّ َواحٕٔس ٨ِ٣ُٔط ََفِ ٠َِیرِشَ َٓ َب ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ا٢َ ٩ِ٣َ ََشٔ َٗ ًَلٔيُّ ب٩ُِ َزاُو َو  زَ ١ٔ اِس٤ُطُ 

وسدی نب رصن، دبع اہلل، اامسلیع نب  ملس دبعی، اوبوتملک، اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 اممتعن رفامیئ دگری وجھکر وک کشخ وجھکر ےک اسھت المےن ےس ای اوگنر وک وجھکر ےک اسھت المےن ےس افر رفامای  و صخش اؿ وک انیپ ہاےہ وت



 

 

 وک دحیلعہ دحیلعہ ےیپ وجھکر وک دحیلعہ افر اوگنر وک دحیلعہ۔ رہ اکی

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، اامسلیع نب  ملس دبعی، اوبوتملک، اوبدیعس دخری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رصػ اوگنر وگھبان

  اتکب اال :   ابب

 

ة
ب 
 رش

 رصػ اوگنر وگھبان

     1872    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس ب٩ نص، ًبساهَّلل، ًَک٣ة ب٩ ٤ًار، ابوٛثیر، ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ َحسَّ  َٗ إر  َّ٤ًَ ٣ََة ب٩ِٔ  ٩ًَِ ًَِٔکٔ ِبُس اهَّللٔ  ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ و٢ُ ٧ََهي أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنِصٕ  ُ٘ ُ  أَبَا صَُزیَِزَة َش ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ ثٔیر َٛ ث٨ََا أَبُو 

ا٢َ ا٧ِبُٔذ  َٗ ٤ِزُ َو ِٟبُُِسُ َواٟتَّ ِٟبُُِسُ َواٟزَّبٔیُب َوا ٥َ أَِ٪ یُِد٠ََم ا
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ًَلَي حَٔسةٕ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل  وا ل١َُّ َواحٕٔس ٨ِ٣ُٔض٤َا 

 نب امعر، اوبریثک، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ وسدی نب رصن، دبع اہلل، رکع

 

مة

 دگری وجھکر افر اوگنر ای دگری افر کشخ وجھکر وک الم رک وگھبےن ےس افر رفامای وگھب رہ اکی وک دحیلعہ دحیلعہ۔

 نب امعر، اوبریثک،  :  رافی

 

 اوبرہریہوسدی نب رصن، دبعاہلل، رکعمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دگری وجھکر وک دحیلعہ اپین ںیم وگھبےن یک ااجزت ےس قلعتم

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 دگری وجھکر وک دحیلعہ اپین ںیم وگھبےن یک ااجزت ےس قلعتم

     1873    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ٤ًار، ٣ٌافي شٌىي اب٩ ٤ًزا٪، اس٤اًی١ ب٩ ٣ش٥٠، ابو٣تول١، ابوسٌیس خسری :  راوی

ٌٔی١َ  ٩ًَِ إِٔس٤َ ىٔي اب٩َِ ٤ًَِٔزاَ٪  ٌِ افَي َش ٌَ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ إر  َّ٤ًَ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ١ِّٔ ٤َُِٟتَول ٩ًَِ أَبٔي ا ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠ 

٤ِزُ َواٟزَّبٔیُب َواٟ ٥َ ٧ََهي أَِ٪ ی٨َُِبَذ اٟتَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ُِٟدِسرٔیِّ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٌٔیٕس ا ا٢َ ا٧ِتَبُٔذوا اٟزَّبٔیَب أَبٔي َس َٗ ِٟبُُِسُ َو ٤ِزُ َوا تَّ



 

 

 ِٟ ّزا َوا ٤َِز ََفِ
ّزا َواٟتَّ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ََفِ ًَ ٕ اِس٤ُطُ َیزٔیُس ب٩ُِ  ثٔیر َٛ ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَبُو  ا٢َ أَبُو  َٗ ّزا   بُُِسَ ََفِ

دمحم نب دبعاہلل نب امعر، اعمیف ینعی انب رمعاؿ، اامسلیع نب  ملس، اوبوتملک، اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل 

ر افر اوگنر وک الم رک وگھبےن ےس افر رفامای اوگنر وک دحیلعہ وگھب افر وجھکر وک دحیلعہ وگھب افر دگری وجھکر ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ وجھک

 وک دحیلعہ وگھب۔

 دمحم نب دبعاہلل نب امعر، اعمیف ینعی انب رمعاؿ، اامسلیع نب  ملس، اوبوتملک، اوبدیعس دخری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آتی رکہمی یک ریسفت

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 آتی رکہمی یک ریسفت

     1874    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 عي، ابوٛثیر، ابوہزیزہسویس ب٩ نص، ًبساهَّلل، ا اوزاعي، ابوٛثیر، ح٤یس ب٩ ٣شٌسة، سٔیا٪ ب٩ حبیب، ا اوزا :  راوی

 ِ ٕ ح َوأ٧َ ثٔیر َٛ ثَىٔي أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔيِّ  ِبُس اهَّللٔ  ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ َیاَ٪ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنِصٕ  ِٔ ٩ًَِ ُس َسَة  ٌَ َبأ٧ََا ح٤َُِیُس ب٩ُِ ٣َِش

 َٗ  ٕ ثٔیر َٛ ث٨ََا أَبُو  ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔيِّ َحسَّ َِٟد٤ِزُ ٩ِ٣ٔ ب٩ِٔ َحبٔیٕب  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ ُ  أَبَا صَُزیَِزَة َش ٌِ ا٢َ َس٤ٔ

٨ٌََٔبةُ  ِٟ َحَزَتیِٔن ا٨َِّٟد٠َُة َوا ا٢َ ُسَویِْس فٔي َصاَتیِٔن اٟظَّ َٗ  َصاَتیِٔن َو

نب بیبح، االفزایع، اوبریثک، اوبرہریہ اس آتی رکہمی یک ریسفت ہی وسدی نب رصن، دبع اہلل، االفزایع، اوبریثک، دیمح نب دعسمة، ایفسؿ 

 ےہ مت گووگں وک وغر رکان ہاےیہ ہک مت وجھکر افر اوگنر ےک ولھپں ےس انبےت وہ ہشن افر دمعہ رزؼ۔

 ریہوسدی نب رصن، دبعاہلل، االفزایع، اوبریثک، دیمح نب دعسمة، ایفسؿ نب بیبح، االفزایع، اوبریثک، اوبرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 آتی رکہمی یک ریسفت

     1875    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٌسة، سٔیا٪ ب٩ حبیب، ا اوزاعي، ابوٛثیر، ابوہزیزہسویس ب٩ نص، ًبساهَّلل، ا اوزاعي، ابوٛثیر، ح٤یس ب٩ ٣ش :  راوی



 

 

٩ًَِ یَِحٌَي ب٩ِٔ   ُٖ ا وَّ َِٟححَّاُد اٟؼَّ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ َة  ث٨ََا اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٕ  أَِخبََر٧َا زٔیَازُ ب٩ُِ أَیُّوَب  ثٔیر َٛ ثَىٔي أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ثٔیر َٛ أَبٔي 

ا٢َ َرُس  َٗ ا٢َ  َٗ ٨ٌََٔبةُ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ِٟ َحزََتیِٔن ا٨َِّٟد٠َُة َوا َِٟد٤ِزُ ٩ِ٣ٔ َصاَتیِٔن اٟظَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا َّي اهَّللُ   و٢ُ اهَّللٔ َػل

وسدی نب رصن، دبع اہلل، االفزایع، اوبریثک، دیمح نب دعسمة، ایفسؿ نب بیبح، االفزایع، اوبریثک، اوبرہریہ اس آتی رکہمی یک ریسفت ہی 

 ر رکان ہاےیہ ہک مت وجھکر افر اوگنر ےک ولھپں ےس انبےت وہ ہشن افر دمعہ رزؼ۔ےہ مت گووگں وک وغ

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، االفزایع، اوبریثک، دیمح نب دعسمة، ایفسؿ نب بیبح، االفزایع، اوبریثک، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 آتی رکہمی یک ریسفت

     1876    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس ب٩ نص، ًبساهَّلل، ا اوزاعي، ابوٛثیر، ح٤یس ب٩ ٣شٌسة، سٔیا٪ ب٩ حبیب، ا اوزاعي، ابوٛثیر، ابوہزیزہ :  راوی

ََکُ َخ٤ِزْ  أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنِصٕ  ا َا اٟشَّ َٗ ٔييِّ  ٌِ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ َواٟظَّ ٩ًَِ ٣ُِٔیَرَة  یٕک  ٩ًَِ ََشٔ ِبُس اهَّللٔ  ًَ ا٢َ أَِخبََر٧َا  َٗ 

وسدی نب رصن، دبع اہلل، االفزایع، اوبریثک، دیمح نب دعسمة، ایفسؿ نب بیبح، االفزایع، اوبریثک، اوبرہریہ اس آتی رکہمی یک ریسفت ہی 

 وک وغر رکان ہاےیہ ہک مت وجھکر افر اوگنر ےک ولھپں ےس انبےت وہ ہشن افر دمعہ رزؼ۔ ےہ مت گووگں

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، االفزایع، اوبریثک، دیمح نب دعسمة، ایفسؿ نب بیبح، االفزایع، اوبریثک، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 آتی رکہمی یک ریسفت

     1877    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس ب٩ نص، ًبساهَّلل، ا اوزاعي، ابوٛثیر، ح٤یس ب٩ ٣شٌسة، سٔیا٪ ب٩ حبیب، ا اوزاعي، ابوٛثیر، ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ََکُ َخ٤ِزْ  أَِخبََر٧َا ُسَویِْس  ا٢َ اٟشَّ َٗ  ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبیِر ٩ًَِ َس ٤َِزَة  ًَ ٩ًَِ َحبٔیٔب ب٩ِٔ أَبٔي  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ًَِبُس اهَّللٔ   أ٧ََِبأ٧ََا 

وسدی نب رصن، دبع اہلل، ایفسؿ، بیبح نب ایب رمعہ، دیعس نب ریبج، اس آتی رکہمی یک ریسفت ہی ےہ مت گووگں وک وغر رکان ہاےیہ ہک مت 

 افر اوگنر ےک ولھپں ےس انبےت وہ ہشن افر دمعہ رزؼ۔وجھکر 

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، االفزایع، اوبریثک، دیمح نب دعسمة، ایفسؿ نب بیبح، االفزایع، اوبریثک، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اتک :   ابب

 

ة
ب 
 ب اال رش

 آتی رکہمی یک ریسفت

     1878    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، حبیب، اب٩ ابو٤ًزة، سٌیس ب٩ جبیر :  راوی

 ِ٤ًَ ٩ًَِ َحبٔیٕب َوصَُو اب٩ُِ أَبٔي  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َجزٔیْز  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ََکُ َخ٤ِزْ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ا٢َ اٟشَّ َٗ  ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبیِر ٩ًَِ َس  َزَة 

 ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، بیبح، انب اوبرمعة، دیعس نب ریبج ےن ایبؿ ای ہک رکس رمخ ینعی رشاب ےہ۔

 اقحس نب اربامیہ، رجری، بیبح، انب اوبرمعة، دیعس نب ریبج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 آتی رکہمی یک ریسفت

     1879    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس، ًبساهَّلل، سٔیا٪، ابوحؼین، سٌیس ب٩ جبیر :  راوی

 ًَ ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ َِٟحَش٩ُ أَِخبََر٧َا ُسَویِْس  ُٚ ا ا٦ْ َواٟزِِّز ََکُ رَحَ ا٢َ اٟشَّ َٗ  ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ُجَبیِر ٩ًَِ َس ٩ًَِ أَبٔي َحٔؼیٕن  َیاَ٪  ِٔ ٩ِ ُس

 َحََل٢ْ 

 وسدی، دبع اہلل، ایفسؿ، اوبنیصح، دیعس نب ریبج ےس رفاتی ےہ اوہنں ےن ایبؿ رفامای رکس رحاؾ ےہ افر ایھچ رفزی الحؽ ےہ۔

 اوبنیصح، دیعس نب ریبج وسدی، دبعاہلل، ایفسؿ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج فتق رشاب یک رحتم وہیئ وت رشاب وکؿ وکؿ یس اایشء ےس ایتر یک اجیت یھت؟

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

  ایتر یک اجیت یھت؟سج فتق رشاب یک رحتم وہیئ وت رشاب وکؿ وکؿ یس اایشء ےس

     1880    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 شٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، اب٩ ٠ًیة، ابوحبا٪، طٌيي، اب٩ ٤ًز :  راوی

ا٢َ َحسَّ  َٗ ث٨ََا أَبُو َحیَّاَ٪  ا٢َ َحسَّ َٗ َة  ث٨ََا اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ا٢َ َحسَّ َٗ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ُ٘ ٌِ ُ  أَِخبََر٧َا َش ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ٔييُّ  ٌِ
ث٨ََا اٟظَّ



 

 

 ِٟ ی٥ُ ا َّطُ ٧َز٢ََ َتَِحٔ ا٢َ أَیَُّضا ا٨َّٟاُض أ ََا إ٧ٔ َ٘ َٓ ٤َِٟٔسی٨َةٔ  ٔ ا ًَلَي ٨ِ٣ٔبَر ٨ًَِطُ َیِدُلُب  ٔ یَِو٦َ ٧َز٢ََ َوهَٔي ٩ِ٣ٔ َخ٤َِشٕة ٩ِ٣ٔ ٤ًََُز َرضَٔي اهَّللُ  َد٤ِز

 ٌَ ِٟ ٔ َوا ٤ِز ٨ٌَٔٔب َواٟتَّ ِٟ ١َ ا ِ٘ ٌَ ِٟ َِٟد٤ِزُ ٣َا َخا٣ََز ا ٔ َوا ٌٔیر
ِٟٔح٨َِلةٔ َواٟظَّ  َش١ٔ َوا

، اوبةحؿ، یبعش، انب رمع ےن رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت رمع ےس ہک  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 

وقعیب نب اربامیہ، انب علتئة

اے گووگ! دوھکی سج رفز رشاب رحاؾ وہیئ وت اپچن  دمہنی ونمرہ ےک ربنم رپ ہبطخ ڑپھ رےہ ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہک

 اایشء ےس رشاب ایتر یک اجیت یھت اوگنر وجھکر دہش وہیگں افر  و افر رشاب فہ ےہ ینعی رمخ  و ہک لقع ڈاھپن ےل۔

، اوبةحؿ، یبعش، انب رمع :  رافی

 

 وقعیب نب اربامیہ، انب علتئة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 سج فتق رشاب یک رحتم وہیئ وت رشاب وکؿ وکؿ یس اایشء ےس ایتر یک اجیت یھت؟

     1881    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤ًز٣ح٤س ب٩ اٌَٟلء، اب٩ ازریص، زَکیا و ابوحیا٪، طٌيي،  :  راوی

 ًَ ٔييِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ اَ٪  یَّا َوأَبٔي َحیَّ ٩ًَِ َزََکٔ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ إِٔزرٔیَص  َٗ ََلٔئ  ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ُ  ٤ًََُز ب٩َِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ِ اب٩ِٔ ٤ًََُز 

َّي اهَّللُ  ٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ًَلَي ٨ِ٣ٔبَر ٨ًَِطُ  أب َرضَٔي اهَّللُ  َِٟدلَّ ی٤َُضا َوهَٔي ٩ِ٣ٔ ا َِٟد٤َِز ٧َز٢ََ َتَِحٔ إٔ٪َّ ا َٓ ُس  ٌِ ا َب و٢ُ أ٣ََّ ُ٘ ٥َ َش ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ

َش١ٔ  ٌَ ِٟ ٔ َوا ٤ِز ٔ َواٟتَّ ٌٔیر
ِٟٔح٨َِلٔة َواٟظَّ ٨ٌَٔٔب َوا ِٟ  َخ٤َِشٕة ٩ِ٣ٔ ا

 ہک  فہ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع دمحم نب االعلء، انب ادرسی، زرکای ف اوبایحؿ، یبعش، انب رمع ےن رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت رمع ےس

فآہل فملس ےک ربنم رپ رفامےت ےھت ہک دمح ف ولصة ےک دعب ولعمؾ وہ ہک سج فتق رشاب یک رحتم وہیئ وت فہ اپچن زیچفں ےس ایتر یک 

 اجیت یھت اوگنر وہیگں افر  و ےس افر وجھکر ف دہش ےس۔

 ، انب رمعدمحم نب االعلء، انب ادرسی، زرکای ف اوبایحؿ، یبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 سج فتق رشاب یک رحتم وہیئ وت رشاب وکؿ وکؿ یس اایشء ےس ایتر یک اجیت یھت؟

     1882    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ س٠امی٪، ًبیساهَّلل، ارسائی١، ابوحؼین، ًا٣ز، اب٩ ٤ًز :  راوی



 

 

 ٩ًَِ  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔي َحٔؼیٕن  ائٔی١َ  ٩ًَِ إرِٔسَ ث٨ََا ًُبَِیُس اهَّللٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ َِٟد٤ِزُ ٩ِ٣ٔ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ا٢َ ا َٗ  اب٩ِٔ ٤ًََُز 

 ِٟ ٔ َوا ٤ِز ٨ٌَٔٔب َخ٤َِشٕة ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ِٟ َش١ٔ َوا ٌَ ِٟ ٔ َوا ٌٔیر
 ٔح٨َِلٔة َواٟظَّ

ادمح نب امیلسؿ، دیبع اہلل، ارسالیئ، اوبنیصح، اعرم، انب رمع ےن رفاتی ےہ ہک رشاب اپچن اایشء ےس یتنب ےہ وجھکر وہیگں افر  و افر 

 دہش افر اوگنر ےس۔

 ادمح نب امیلسؿ، دیبعاہلل، ارسالیئ، اوبنیصح، اعرم، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  و رشاب ہلغ ای ولھپں ےس ایتر وہ ارگہچ فہ یسک مسق اک وہ ارگ اس ںیم ہشن وہ وت فہ رحاؾ ےہ

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 اس ںیم ہشن وہ وت فہ رحاؾ ےہ و رشاب ہلغ ای ولھپں ےس ایتر وہ ارگہچ فہ یسک مسق اک وہ ارگ 

     1883    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس ب٩ نص، ًبساهَّلل، اب٩ ًو٪، اب٩ سیری٩  :  راوی

ا٢َ َجاَئ َر  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔسیرٔی٩َ  ِوٕ٪  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَِبُس اهَّللٔ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ إٔ٪َّ أَص٨َ٠َِا أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنِصٕ  َ٘ َٓ ٔلَي اب٩ِٔ ٤ًََُز  ُج١ْ إ

 ُ ٔ َوأ ثٔیرٔظ َٛ ٠ٔی٠ٔطٔ َو َٗ ٤ُِِٟشَٔکٔ  ٩ًَِ ا ا٢َ أ٧ََِضاَ   َٗ ب٨َِا  َٓإَٔذا أَِػَبِح٨َا ََشٔ ا  ًَٔظیًّ ابّا  ٨ََٟا ََشَ ٩ًَِ َی٨ِبُٔذوَ٪  ٠َِیَک أ٧ََِضاَ   ًَ ِطضُٔس اهَّلَل 

ٔ َوأُِطضُٔس  ثٔیرٔظ َٛ ٠ٔی٠ٔطٔ َو َٗ ٤ُِِٟشَٔکٔ  َذا َوهَٔي  ا َٛ َذا َو َٛ و٧َطُ  َذا َوُشَش٤ُّ
َٛ َذا َو َٛ ابّا ٩ِ٣ٔ  ٠َِیَک إٔ٪َّ أَص١َِ َخِیبََر َی٨ِتَبُٔذوَ٪ ََشَ ًَ اهَّللَ 

َّي  َِٟد٤ِزُ َحً َذا َوهَٔي ا َٛ َذا َو َٛ و٧َُط  َذا ُشَش٤ُّ
َٛ َذا َو َٛ ابّا ٩ِ٣ٔ  ََٓسٕ  ی٨َِتَبُٔذوَ٪ ََشَ َِٟد٤ِزُ َوإٔ٪َّ أَص١َِ  ّة أََحُسَصا ًَسَّ أََِشٔ ا ٌَ بَّة أَِرَب

َش١ُ  ٌَ ِٟ  ا

وسدی نب رصن، دبع اہلل، انب وعؿ، انب ریسنی ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم رضحت دبعاہلل نب رمع یک دختم ںیم احرض وہا افر 

امای رعض ای امہرے گوگ امہرے فاےطس اکی رشاب وگھبےت ںیہ اشؾ وک رھپ حبص وک مہ گوگ اس وک ےتیپ ںیہ۔ رضحت دبعاہلل ےن رف

 ںیم مت وک عنم رک ا وہں ہشن الےن فایل شء ےس )ینعی رہ اکی ہشن آفر شء ےس رفاتک وہں( مک وہ ای زایدہ افر ںیم وگاہ انب ا وہں اہلل وک

 ھجت رپ ہک ںیم عنم رک ا وہں ہشن الےن ےس مک وہ ای زایدہ افر ںیم وگاہ انب ا وہں اہلل وک ھجت رپ ہک ربیخ ےک گوگ الفں الفں اایشء ےس

رشاب ایتر رکےت ںیہ افر فہ گوگ اس اک انؾ ہی افر ہی ےتھکل ںیہ احالہکن فہ رمخ )رشاب( ےہ افر دفک ےک گوگ الفں الفں اایشء یک 

رشاب ایتر رکےت ںیہ افر اس اک انؾ ہی رےتھک ںیہ احالہکن فہ رمخ ےہ ایس رطہقی ےس ہار مسق یک رشاوبں وک ایبؿ ای اؿ ںیم اکی دہش یک 



 

 

 رشاب یھت۔

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، انب وعؿ، انب ریسنی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج رشاب ںیم ہشن وہ فہ رمخ ےہ ارگہچ فہ اوگنر ےس ایتر ہن یک یئگ وہ

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 ہچ فہ اوگنر ےس ایتر ہن یک یئگ وہسج رشاب ںیم ہشن وہ فہ رمخ ےہ ارگ

     1884    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس ب٩ نص، ًبساهَّلل، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

ا٢َ  َٗ ازٔ ب٩ِٔ َزیِٕس  ٩ًَِ َح٤َّ ِبُس اهَّللٔ  ًَ ا٢َ أَِخبََر٧َا  َٗ َّي  أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنِصٕ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا أَیُّوُب  َحسَّ

ا٦ْ َول١ُُّ ٣ُِشَٔکٕ َخ٤ِزْ  ا٢َ ل١ُُّ ٣ُِشَٔکٕ رَحَ َٗ  ٥َ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  اهَّللُ 

فملس ےن اراشد رفامای رہ وسدی نب رصن، دبع اہلل،  ،ند نب زدی، اویب، انعف، انب رمع ےن رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 اکی ہشن الےن فایل شء رحاؾ ےہ افر رہ اکی ہشن الےن فایل شء رمخ ےہ۔

 وسدی نب رصن، دبعاہلل،  ،ند نب زدی، اویب، انعف، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اال :   ابب

 

ة
ب 
  رش

 سج رشاب ںیم ہشن وہ فہ رمخ ےہ ارگہچ فہ اوگنر ےس ایتر ہن یک یئگ وہ

     1885    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ گزطتہ حسیث ٛے ٣لابٙ ےہ :  راوی

ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ رَفٕ  ٌِ ُِٟحَشیُِن ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼورٔ ب٩ِٔ َج ث٨ََا أَِخبََر٧َا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َح٨َِب١ٕ 

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَیُّوَب  ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ا٦ْ َول١ُُّ ٣ُِشَٔکٕ َح٤َّ ٥َ ل١ُُّ ٣ُِشَٔکٕ رَحَ

ا٢َ  َٗ ا٢َ أَِح٤َُس َوَصَذا َحسٔیْث َػٔحیْح  َخ٤ِْز  َٗ ُِٟحَشیُِن   ا

رتہمج زگہتش دحثی ےک اطمقب ےہ )اس ںیم ہی ااضہف ےہ ہک( رضحت نیسح نب وصنمر ےن لقن ای ہک رضحت اامؾ ادمح نب لبنح 



 

 

 ےن رفامای ہی دحثی حیحص ےہ۔

 رتہمج زگہتش دحثی ےک اطمقب ےہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 سج رشاب ںیم ہشن وہ فہ رمخ ےہ ارگہچ فہ اوگنر ےس ایتر ہن یک یئگ وہ

     1886    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ گزطتہ حسیث ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

 َ ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػ أَِخبََر٧ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَیُّوَب  اْز  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا َیِحٌَي ب٩ُِ زُُرِسَ   َّي اهَّللُ  ل

 ل١ُُّ ٣ُِشَٔکٕ َخ٤ِزْ 

  ہشن آفر شء رحاؾ ےہ۔رتہمج زگہتش دحثی ےک اطمقب ےہ۔ نکیل زری رظن دحثی رشفی ںیم ہی ںیہن ےہ ہک رہ اکی

 رتہمج زگہتش دحثی ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 سج رشاب ںیم ہشن وہ فہ رمخ ےہ ارگہچ فہ اوگنر ےس ایتر ہن یک یئگ وہ

     1887    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ گزطتہ حسیث ٛے ٣لابٙ ےہ :  راوی

 َ ٩ًَِ ٧ ٩ًَِ أَیُّوَب  ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ از ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔي َروَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٔيُّ ب٩ُِ ٣َِی٤ُوٕ٪  ا٢َ أَِخبََر٧َا  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ آ

ا٦ْ  َرُسو٢ُ اهَّللٔ ٥َ ل١ُُّ ٣ُِشَٔکٕ َخ٤ِْز َول١ُُّ ٣ُِشَٔکٕ رَحَ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َػل

 رتہمج زگہتش دحثی ےک اطمقب ےہ۔ نکیل زری رظن دحثی رشفی ںیم ہی ںیہن ےہ ہک رہ اکی ہشن آفر شء رحاؾ ےہ۔

 رتہمج زگہتش دحثی ےک اطمقب ےہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 سج رشاب ںیم ہشن وہ فہ رمخ ےہ ارگہچ فہ اوگنر ےس ایتر ہن یک یئگ وہ

     1888    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 سویس، ًبساهَّلل، ٣ح٤س ب٩ ًحَل٪، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ أَِخ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ًَِحََلَ٪  ٩ًَِ ٣َُح٤َّسٔ ب٩ِٔ  ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ا٢َ ل١ُُّ بََر٧َا ُسَویِْس  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َػل

ا٦ْ َول١ُُّ ٣ُِشَٔکٕ َخ٤ِزْ   ٣ُِشَٔکٕ رَحَ

رمع ےن رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رہ اکی ہشن آفر رشاب وسدی، دبع اہلل، دمحم نب الجعؿ، انعف، انب 

 رحاؾ ےہ۔ رہ ہشن الےن فایل رشاب رمخ ےہ۔

 وسدی، دبعاہلل، دمحم نب الجعؿ، انعف، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رہ اکی ہشن الےن فایل رشاب رحاؾ ےہ

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 رہ اکی ہشن الےن فایل رشاب رحاؾ ےہ

     1889    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، یحٌي ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو، ابوس٤٠ہ، اب٩ ٤ًز :  راوی

 ِٟ ُس ب٩ُِ ا ٩ًَِ ا٨َّٟئ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ٩ًَِ أَبٔي َس٤َ٠ََة  ٤ًَِزٕو  ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ َّي ٤َُثىَّي  يِّ َػل

ا٦ْ  ا٢َ ل١ُُّ ٣ُِشَٔکٕ رَحَ َٗ  ٥َ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  اهَّللُ 

فاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رہ اکی دمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، دمحم نب رمعف، اوبہملس، انب رمع ےن ر

 ہشن الےن فایل شء رحاؾ ےہ۔

 دمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، دمحم نب رمعف، اوبہملس، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 رہ اکی ہشن الےن فایل رشاب رحاؾ ےہ

     1890    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، یحٌي ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو، ابوس٤٠ہ، اب٩ ٤ًز :  راوی



 

 

ٌٔیسٕ  ث٨ََا یَِحٌَي ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا ا٢َ َرُسو٢ُ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔي َس٤َ٠ََة  ٤ِزٕو  ًَ ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ

ا٦ْ  ٥َ ل١ُُّ ٣ُِشَٔکٕ رَحَ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   اهَّللٔ َػل

ہل فملس ےن اراشد رفامای رہ اکی دمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، دمحم نب رمعف، اوبہملس، انب رمع ےن رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآ

 ہشن الےن فایل شء رحاؾ ےہ۔

 دمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، دمحم نب رمعف، اوبہملس، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 رشاب رحاؾ ےہرہ اکی ہشن الےن فایل 

     1891    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلي ب٩ ححز، اس٤اًی١، ٣ح٤س، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ ٩ًَِ أَبٔي َس٤َ٠ََة  ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٌٔی١َ  ٩ًَِ إِٔس٤َ  ٕ ًَلٔيُّ ب٩ُِ حُِحز ٥َ ٧ََهي أَِ٪  أَِخبََر٧َا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َػل

ا٦ْ  َِٟح٨َِت٥ٔ َول١ُُّ ٣ُِشَٔکٕ رَحَ ٔ َوا ٔ  َوا٨َّٟ٘ٔیر
َّٓ ٤ُِٟزَ بَّأئ َوا  ی٨َُِبَذ فٔي اٟسُّ

یھک افر یلع نب رجح، اامسلیع، دمحم، اوبہملس، اوبرہریہ ےن رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ وتیبن ال

 رفینغ ابنس ںیم ذیبن ایتر رکےن ےس افر اراشد رفامای  و شء ہشن دیپا رکے فہ رحاؾ ےہ۔

 یلع نب رجح، اامسلیع، دمحم، اوبہملس، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 اکی ہشن الےن فایل رشاب رحاؾ ےہ رہ

     1892    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوزاؤز، ٣ح٤س ب٩ س٠امی٪، اب٩ زیس، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ َّي أَِخبََر٧َا أَبُو َزاُوَز  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٕس  أس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا  ٕ َزبِز

ا٦ْ  ٔ َول١ُُّ ٣ُِشَٔکٕ رَحَ ٔ  َو َا ا٨َّٟ٘ٔیر
َّٓ ٤ُِٟزَ بَّأئ َو َا ا ا٢َ  َا َت٨ِبُٔذوا فٔي اٟسُّ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   اهَّللُ 

ہقی ےس ایس ومضمؿ یک رفاتی وقنمؽ ےہ نکیل اس ںیم رفینغ ربنت اک اوبداؤد، دمحم نب امیلسؿ، انب زدی، اقمس نب دمحم، اعہشئ دص



 

 

 کذرکہ ںیہن ےہ۔

 اوبداؤد، دمحم نب امیلسؿ، انب زدی، اقمس نب دمحم، اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 رہ اکی ہشن الےن فایل رشاب رحاؾ ےہ

     1893    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥ و ٗتیبہ، سٔیا٪، زہزی، ابوس٤٠ہ، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ُٗتَِیَبُة  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َو َّي اهَّللُ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ   َِٟ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ بٔي َس٤َ٠ََة 

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ُٗتَِیَبُة  ا٢َ  َٗ ا٦ْ  ُضَو رَحَ َٓ إب أَِسََکَ  ٥َ ل١ُُّ ََشَ
 ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد  ااحسؼ نب اربامیہ ف ہبیتق، ایفسؿ، زرہی، اوبہملس، اعہشئ دصہقی

 رفامای  و رشاب ہشن دیپا رکے فہ رحاؾ ےہ۔

 اقحس نب اربامیہ ف ہبیتق، ایفسؿ، زرہی، اوبہملس، اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   باب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 رہ اکی ہشن الےن فایل رشاب رحاؾ ےہ

     1894    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ٣اٟک، سویس ب٩ نص، ًبساهَّلل، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

٩ًَِ ٣َأٟٕک ح َوأ٧ََِبأ٧ََا ُسَویُِس  ُٗتَِیَبُة  ٩ًَِ  أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ أَبٔي َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ب٩ُِ َنِصٕ 

ا٢َ ل١ُُّ  َ٘ َٓ  ٍٔ ِٟبِٔت ٩ًَِ ا ٥َ ُسئ١َٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٨ًََِضا أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ا٦ْ اًَٟائَٔظَة َرضَٔي اهَّللُ  إب أَِسََکَ رَحَ ُى ُٟٔشَویِسٕ ََشَ ِٔ َّ٠ 

ہبیتق امکل، وسدی نب رصن، دبع اہلل، امکل، انب اہشب، اوبہملس، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےس دہش ےک قلعتم درایتف ای ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  و ہشن دیپا رکے فہ رحاؾ ےہ۔

 ، وسدی نب رصن، دبعاہلل، امکل، انب اہشب، اوبہملس، اعہشئ دصہقیہبیتق امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش



 

 

 رہ اکی ہشن الےن فایل رشاب رحاؾ ےہ

     1895    ثحسی                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ٣اٟک، سویس ب٩ نص، ًبساهَّلل، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

ًَائَٔظَة َرضٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔي َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ٨ًََِضا أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔأَِخبََر٧َا ُسَویِْس  َّي اهَّللُ َي اهَّللُ   َػل

َش١ٔ  ٌَ ِٟ ٍُ ٩ِ٣ٔ ا ِٟبِٔت ا٦ْ َوا ُضَو رَحَ َٓ إب أَِسََکَ  ا٢َ ل١ُُّ ََشَ َ٘ َٓ  ٍٔ ِٟبِٔت ٩ًَِ ا ٥َ ُسئ١َٔ 
 ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

وسدی، دبعاہلل، رمعم، زرہی، اوبہملس، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس دہش ےک قلعتم 

 ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  و ہشن دیپا رکے فہ رحاؾ ےہ۔درایتف ای 

 ہبیتق امکل، وسدی نب رصن، دبعاہلل، امکل، انب اہشب، اوبہملس، اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اتکب اال :   ابب

 

ة
ب 
 رش

 رہ اکی ہشن الےن فایل رشاب رحاؾ ےہ

     1896    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ٣اٟک، سویس ب٩ نص، ًبساهَّلل، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

ٔیِّ  ث٨ََا برِٔشُ ب٩ُِ اُٟسَّ َٗا٢َ َحسَّ ًَلٔيُّ ب٩ُِ ٣َِی٤ُوٕ٪  ًَائَٔظَة  أَِخبََر٧َا   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔي َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ِبٔس اٟزَّزَّ ًَ  ٩ًَِ

إب أَ  ا٢َ ل١ُُّ ََشَ َ٘ َٓ  ٍٔ ِٟبِٔت ٩ًَِ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُسئ١َٔ  ي اهَّللُ 
َّ ٨ًََِضا أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٍُ صَُو َرضَٔي اهَّللُ  ِٟبِٔت ا٦ْ َوا ُضَو رَحَ َٓ ٧َبٔیُذ ِسََکَ 

َش١ٔ  ٌَ ِٟ  ا

یلع نب ومیمؿ، رشب نب رسی، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اوبہملس، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس ےس دہش ےک قلعتم درایتف ای ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  و ہشن دیپا رکے فہ رحاؾ ےہ۔

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، امکل، انب اہشب، اوبہملس، اعہشئ دصہقیہبیتق امکل،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 رہ اکی ہشن الےن فایل رشاب رحاؾ ےہ

     1897    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ سویس ب٩ ٨٣حوٖ و ًبساهَّلل ب٩ ہیث٥، ابوزاؤز، طٌبہ، سٌیس ب٩ ابوبززة، وہ اپ٨ے واٟس سے،  :  راوی



 

 

 ابو٣وسي

 ًَ ٩ًَِ أَبٔي َزاُوَز  َِٟضِیَث٥ٔ  ًَِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ا ٖٕ َو ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ُسَویِٔس ب٩ِٔ ٨ِ٣َُحو ًَ ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَبٔي بُزَِزَة ٩ِ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ٩ًَِ َس َبَة  ٌِ ُط

ا٦ْ  ٥َ ل١ُُّ ٣ُِشَٔکٕ رَحَ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي ٣ُوَسي   ٩ًَِ أَبٔیطٔ 

، اوبومیس ےس رفاتی ےہ ہک ادمح نب دبعاہلل نب وسدی نب وجنمػ ف دبعاہلل نب مثیہ، اوبداؤد، ہبعش، دیعس نب اوبربدة، فہ اےنپ فادل ےس

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رہ اکی ہشن الےن فایل یئش رحاؾ ےہ۔

 ادمح نب دبعاہلل نب وسدی نب وجنمػ ف دبعاہلل نب مثیہ، اوبداؤد، ہبعش، دیعس نب اوبربدة، فہ اےنپ فادل ےس، اوبومیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 رہ اکی ہشن الےن فایل رشاب رحاؾ ےہ

     1898    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ًلي، ًبساٟزح٩٤، ارسائی١، ابواسحٙ، ابوبززة :  راوی

٩ًَِ أَِخبَرَ   َٙ ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح ائٔی١َ  ٩ًَِ إرِٔسَ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ  ا٢َ ٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  أَبٔي بُزَِزَة 

ا َ٘ َٓ َِٟی٩ٔ٤َ  ٔلَي ا اْذ إ ٌَ ٥َ أ٧ََا َو٣ُ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َثىٔي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٌَ ٤ََٓا َب اُب أَص٠َِٔضا  ثٔیْر ََشَ َٛ ٔلَي أَِرٕق  ُث٨َا إ ٌَ ََّک َتِب اْذ إ٧ٔ ٌَ ٢َ ٣ُ

ا ِب ٣ُِشَٔکّ ِب َو َا َترِشَ ا٢َ اَِشَ َٗ ُب   أََِشَ

ادمح نب دبعاہلل نب یلع، دبعارلنمح، ارسالیئ، اوب ااحسؼ ، اوبربدة ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک 

اعمذ وک  کل نمی یک اجبن  اجیھ رضحت اعمذ ےن رفامای آپ مہ وک اس  کل ںیم ےتجیھب ںیہ ہک اہجں رپ گوگ رشاب تہب افر رضحت 

 زایدہ ےتیپ ںیہ آپ ےن رفامای مت یھب ںوی نکیل فہ رشاب ہن ںوی  و ہک ہشن رکے۔

 ادمح نب دبعاہلل نب یلع، دبعارلنمح، ارسالیئ، اوباقحس، اوبربدة :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 رہ اکی ہشن الےن فایل رشاب رحاؾ ےہ

     1899    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ا ایامي، ابوبززة، ابو٣وسيیحٌي ب٩ ٣وسٰي ب٠خي، ابوزاؤز، رحیع ب٩ س٠ی٥، ك٠حہ  :  راوی



 

 

ا٢َ َحسَّ  َٗ یُع ب٩ُِ ُس٠َِی٥ٕ  ث٨ََا رَحٔ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبُو َزاُوَز  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟب٠ِخٔيُّ  ٩ًَِ أَبٔي أَِخبََر٧َا َیِحٌَي ب٩ُِ ٣ُوَسي ا ث٨ََا ك٠ََِحُة اِْلَیَامٔيُّ 

َّي اهَّللُ ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي ٣ُوَسي  ا٦ْ بُزَِزَة  ٥َ ل١ُُّ ٣ُِشَٔکٕ رَحَ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ   

 ییحی نب ومٰیس یخلب، اوبداؤد، رحشی نب میلس، ہحلط االاییم، اوبربدة، اوبومیس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 اراشد رفامای رہ اکی ہشن الےن فایل شء رحاؾ ےہ۔

 رحشی نب میلس، ہحلط االاییم، اوبربدة، اوبومیس ییحی نب ومٰیس یخلب، اوبداؤد، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 رہ اکی ہشن الےن فایل رشاب رحاؾ ےہ

     1900    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس، ًبساهَّلل، ا اسوز ب٩ طیبا٪ سسوسي سے روای  ےہ ٛہ ایک آزمي ےن حرضت ًلاء :  ویرا

 ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ُسؤسيُّ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اِْلَِسَوزُ ب٩ُِ َطِیَباَ٪ اٟشَّ َٗ ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ َّا أَِخبََر٧َا ُسَویِْس  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ُط َرُج١ْ  َٟ َ ًََلاّئ َسأ   ُ

ُب  َٛ ََٓذَصَب ٧َزِ ا٦ْ  ا٢َ ل١ُُّ ٣ُِشَٔکٕ رَحَ َ٘ َٓ ٚٔ  َا ٧َِسرٔی أَِؤًَیَتَضا  بَُة فٔي اِْلَِسَوا ٨ََٟا اِْلََِشٔ ُتبَِرُز  َٓ اّرا  َٔ ا٢َ ل١ُُّ ٣ُِشَٔکٕ أَِس َ٘ َٓ ٌٔیُس  شُ

ََٟک  ُٗو٢ُ  ا٢َ صَُو ٣َا أَ َ٘ َٓ ٌٔیُس  ََٓذَصَب ُش ا٦ْ   رَحَ

 ےہ ہک اکی آدیم ےن رضحت اطعء ےس رعض ای مہ گوگ رفس رپ رفاہن وہےت وسدی، دبع اہلل، االوسد نب ابیشؿ دسفیس ےس رفاتی

ںیہ افر مہ گوگ ابزارفں ںیم رشاب رففتخ وہےت وہےئ دےتھکی ںیہ نکیل مہ گووگں وک اس اک ملع ںیہن ہک فہ رشاب نک ربونتں ںیم 

ھچک افہلص رپ ایگ رضحت اطعء ےن رفامای ںیم سج  ایتر وہیئ یھت؟ رضحت اطعء ےن رفامای  و رشاب ہشن الےئ فہ رحاؾ ےہ رھپ فہ آدیم

 رطح اتہک وہں فہ ایس رطح ےہ افر ہشن دیپا رکےن فایل رہ شء رحاؾ ےہ۔

 وسدی، دبعاہلل، االوسد نب ابیشؿ دسفیس ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن رضحت اطعء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 رہ اکی ہشن الےن فایل رشاب رحاؾ ےہ

     1901    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس، ًبساهَّلل، ہارو٪ ب٩ ابزاہی٥، اب٩ سیری٩  :  راوی



 

 

٩ًَِ صَ  ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ا٦ْ أَِخبََر٧َا ُسَویِْس  ا٢َ ل١ُُّ ٣ُِشَٔکٕ رَحَ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔسیرٔی٩َ   اُروَ٪ ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ 

 وسدی، دبع اہلل، اہرفؿ نب اربامیہ، انب ریسنی ےن رفامای رہ اکی شء ہشن الےن فایل رشاب رحاؾ ےہ۔

 وسدی، دبعاہلل، اہرفؿ نب اربامیہ، انب ریسنی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 رہ اکی ہشن الےن فایل رشاب رحاؾ ےہ

     1902    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس، ًبساهَّلل، ًبسا٠٤ٟک ب٩ كٔی١ جزری :  راوی

ًَبِ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ٔ  َا َترِشَ أَِخبََر٧َا ُسَویِْس  زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ َِٟی٨َا ٤ًَُزُ ب٩ُِ  ٔ َتَب إ َٛ ا٢َ  َٗ َِٟحزَرٔیِّ  ِی١ٔ ا َٔ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ اٟلُّ ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ بُوا ُس اهَّللٔ 

ا٦ْ  ي یَِذَصَب ث٠َُُثاُظ َوَیِبَقي ث٠َُُثُط َول١ُُّ ٣ُِشَٔکٕ رَحَ
َّ ََلٔئ َحً  ٩ِ٣ٔ اٟلِّ

ےن ایبؿ ای ہک رضحت رمع نب دبعازعلزی ےن مہ وک رحتری رفامای مت گوگ الطء وک ہن ںوی سج وسدی، دبع اہلل، دبعاکلمل نب لیفط زجری 

 فتق کت اس ےک دف ےصح ہن لج اجںیئ افر اکی ہصح ابیق رہ اجےئ۔

 وسدی، دبعاہلل، دبعاکلمل نب لیفط زجری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 رہ اکی ہشن الےن فایل رشاب رحاؾ ےہ

     1903    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس، ًبساهَّلل، ػٌٙ ب٩ حز٪ :  راوی

 َٗ ٙٔ ب٩ِٔ َحزِٕ٪  ٌِ ٩ًَِ اٟؼَّ ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ًَسٔیِّ ب٩ِٔ أَِركَاَة ل١ُُّ ٣ُِشَٔکٕ أَِخبََر٧َا ُسَویِْس  ٔلَي  ٔ إ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا َتَب ٤ًَُزُ ب٩ُِ  َٛ ا٢َ 

ا٦ْ   رَحَ

ق نب زحؿ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع نب دبعازعلزی ےن رضحت دعی نب ارسات وک رحتری ای ہک رہ اکی ہشن 

صع

وسدی، دبع اہلل، 

 رکےن فایل شء رحاؾ ےہ۔

ق نب :  رافی

صع

 زحؿ وسدی، دبعاہلل، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 رہ اکی ہشن الےن فایل رشاب رحاؾ ےہ

     1904    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ك٠حہ ب٩ ٣صٖ، ابوبززة، ابو٣وسي ا اطٌزی ٤ًزو ب٩ ًلي، ابوزاؤز، رحیع ب٩ س٠ی٥، :  راوی

ث٨ََا ك٠َِحَ  ا٢َ َحسَّ َٗ یُع ب٩ُِ ُس٠َِی٥ٕ  ث٨ََا رَحٔ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبُو َزاُوَز  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ٩ًَِ أَبٔي بُزَِزَة أَِخبََر٧َا   ٕٖ ُة ب٩ُِ ٣َُصِّ

زٔیِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ ٌَ ا٦ْ ٩ًَِ أَبٔي ٣ُوَسي اِْلَِط ا٢َ ل١ُُّ ٣ُِشَٔکٕ رَحَ َٗ  ٥َ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ    َػل

رمعف نب یلع، اوبداؤد، رحشی نب میلس، ہحلط نب رصمػ، اوبربدة، اوبومیس االرعشی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس ےن اراشد رفامای رہ اکی ہشن رکےن )الےن( فایل رشاب رحاؾ ےہ۔

 رمعف نب یلع، اوبداؤد، رحشی نب میلس، ہحلط نب رصمػ، اوبربدة، اوبومیس االرعشی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عتب افر زمر وک یسن رشاب وک اہک اج ا ےہ؟

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 اج ا ےہ؟ عتب افر زمر وک یسن رشاب وک اہک

     1905    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس، ًبساهَّلل، ا اج٠ح، ابوبَک ب٩ ابو٣وسي :  راوی

٩ًَِ أَ  ثَىٔي أَبُو بََِکٔ ب٩ُِ أَبٔي ٣ُوَسي  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اِْلَِج٠َٔح  ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ َٗ أَِخبََر٧َا ُسَویِْس  َّي بٔیطٔ  َثىٔي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٌَ ا٢َ َب

 َٗ  َُ ُب َو٣َا أََز ٤َا أََِشَ َٓ بَّة  ٠ُِ  یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ إٔ٪َّ بَٔضا أََِشٔ ُ٘ َٓ َِٟی٩ٔ٤َ  ٔلَي ا ٥َ إ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ا٢َ اهَّللُ  َٗ ٤ِٟٔزُِر  ٍُ َوا ِٟبِٔت ٠ُُِٗ  ا ا٢َ َو٣َا هَٔي 

 ِٟ ا ا ٠ُُِٗ  أ٣ََّ ٤ِٟٔزُِر  ٍُ َوا ِٟبِٔت ٥َ  َا َو٣َا ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ َرةٔ  ٨َبٔیُذ اٟذُّ َٓ ٤ِٟٔزُِر  ا ا َش١ٔ َوأ٣ََّ ٌَ ِٟ ٨َبٔیُذ ا َٓ  ٍُ  بِٔت

٣ُِ  ل١َُّ ٣ُِشَٔکٕ  ِّي رَحَّ إٔن َٓ ا  ِب ٣ُِشَٔکّ  َترِشَ

ح، اوبرکب نب اوبومیس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل

خ ل

 ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک نمی یک اجبن رفاہن رفامای وسدی، دبع اہلل، اال

ںیم ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! فاہں رپ رشاب وہیت ںیہ وت ںیم وکؿ یس رشاب ںویں افر وکیسن رشاب ہن ںویں؟ )ہی نس رک( آپ یلص 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای عبت افر زمر اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فاہں رپ وکیسن رشاب وہیت ےہ؟ ںیم ےن اہک عبت افر زمر۔ آپ یلص



 

 

ای ںیہ؟ ںیم ےن رعض ای عبت وت دہش ےس ینب وہیئ رشاب ےہ افر زمر  و یک رشاب ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  و زیچ 

 ہشن دیپا رکے اس وک ہن ںوی اس ےیل ہک ںیم رہ اکی ہشن فایل رشاب وک رحاؾ رقار دے اکچ وہں۔

ح، اوبرکب نب اوبومیس :  رافی

خ ل

 وسدی، دبعاہلل، اال

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 عتب افر زمر وک یسن رشاب وک اہک اج ا ےہ؟

     1906    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ آز٦ ب٩ س٠امی٪، اب٩ ٓـی١، طیباني، ابوبززة :  راوی

 َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ أَبٔي بُزَِزَة  ِیَبانٔيِّ  ٩ًَِ اٟظَّ ِی١ٕ  ـَ ُٓ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٪َ ُس ب٩ُِ آَز٦َ ب٩ِٔ ُس٠َامِیَ َّي اهَّللُ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َثىٔي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٌَ ا٢َ َب

ٔلَي  ٥َ إ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ِٟ ٍُ َوا ِٟبِٔت ا٢َ َو٣َا ا َٗ ٤ِٟٔزُِر  ٍُ َوا ِٟبِٔت ََٟضا ا ا٢ُ  َ٘ بَّة شُ ٠ُِ  یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ إٔ٪َّ بَٔضا أََِشٔ ُ٘ َٓ َِٟی٩ٔ٤َ  اْب ا ٠ُُِٗ  ََشَ ٤ٔزِرٔ 

ا٦ْ  ا٢َ ل١ُُّ ٣ُِشَٔکٕ رَحَ َٗ  ٔ ٌٔیر
٤ِٟٔزُِر یَُٜوُ٪ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ َش١ٔ َوا ٌَ ِٟ  َیُٜوُ٪ ٩ِ٣ٔ ا

، انب لیضف، ابیشین، اوبربدة ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک  کل نمی یک دمحم نب آدؾ نب امیلسؿ

 اجبن  اجیھ وت ںیم ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! فاہں رپ رشاب وہیت ںیہ سج وک عبت افر زمر اہک اج ا ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 اکی رشاب دہش ےس ایتر وہیت ےہ افر زمر انیم رشاب  و ےس ایتر یک اجیت ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع رفامای عبت ای ےہ؟ ںیم ےن رعض ای

 فآہل فملس ےن رفامای  و ہشن دیپا رکے فہ رحاؾ ےہ۔

 دمحم نب آدؾ نب امیلسؿ، انب لیضف، ابیشین، اوبربدة :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 عتب افر زمر وک یسن رشاب وک اہک اج ا ےہ؟

     1907    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبَک ب٩ ًلي، نص ب٩ ًلي، وہ اپ٨ے واٟس سے، ابزاہی٥ ب٩ ٧آٍ، اب٩ كاؤض، :  راوی

٩ًَِ ابِ أَِخبََر٧َا أَبُو بََِکٔ   ٍٕ ٔ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٧َآ ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ أَِخبََرنٔي أَبٔي  َٗ ًَلٓٔيٕ  ث٨ََا َنِصُ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ ب٩ُِ  ٩ٔ كَاُوٕض 

 َٓ  ٔ َِٟد٤ِز ََٓذََکَ آَیَة ا  ٥َ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َخَلَب َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  َٗ ٤ِٟٔزَِر  ا٢َ َرُج١ْ َیا َرُسو٢َ اهَّللٔ أََرأَیَِ  ا َ٘



 

 

ا٦ْ  ا٢َ ل١ُُّ ٣ُِشَٔکٕ رَحَ َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ا٢َ ُتِشَٔکُ  َ٘ َٓ َِٟی٩ٔ٤َ  ٍُ بٔا ا٢َ َحبَّْة ُتِؼ٨َ َٗ ٤ِٟٔزُِر   َو٣َا ا

، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی اوبرکب نب یلع، رصن نب یلع، فہ اےنپ فادل ےس، اربامیہ نب انعف، انب ساؤس، فہ اےنپ فادل ےس

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہبطخ دای رھپ آتی رمخ وک لقن رفامای اکی صخش ےن درایتف ای ای روسؽ اہلل! زمر ےک قلعتم ای مکح ےہ؟ 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن آپ ےن رفامای زمر ای ےہ؟ اس ےن رعض ای فہ اکی داہن ےہ  و ہک  کل نمی ںیم ایتر ای اج ا ےہ۔ آپ یلص 

 رفامای اس ںیم ہشن وہ ا ےہ؟ اس ےن اہک   اہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  و ہشن دیپا رکے فہ رحاؾ ےہ۔

 اوبرکب نب یلع، رصن نب یلع، فہ اےنپ فادل ےس، اربامیہ نب انعف، انب ساؤس، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 عتب افر زمر وک یسن رشاب وک اہک اج ا ےہ؟

     1908    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوًوا٧ہ، ابوجویزیہ :  راوی

َوا ًَ ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ا٢َ أَِخبََر٧َا  َ٘ َٓ  ٔٚ َِٟباَذ ِٓت٨َٔا فٔي ا ُط أَ َٟ ٘ٔی١َ  َٓ ًَبَّإض َوُسئ١َٔ  ُ  اب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ُِٟحَویِزَٔیٔة  ٩ًَِ أَبٔي ا ٧ََة 

ا٦ْ  ُضَو رَحَ َٓ َٚ َو٣َا أَِسََکَ  َِٟباَذ ْس ا َٙ ٣َُح٤َّ  َسَب

ےک قلعتم وتفی اصدر رفامںیئ اوہنں  ہبیتق، اوبوعاہن، اوب وریہی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب ابعس ےس یسک ےن درایتف ای ابذؼ

 ےن اہک ابذؼ رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فتق ںیم ںیہن اھت  و ہشن دیپا رکے فہ رحاؾ ےہ۔

 ہبیتق، اوبوعاہن، اوب وریہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اب ےک تہب ےنیپ ےس ہشن وہ اس اک ھچک ہصح یھب رحاؾ ےہسج رش

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 سج رشاب ےک تہب ےنیپ ےس ہشن وہ اس اک ھچک ہصح یھب رحاؾ ےہ

     1909    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 طٌیبًبیساهَّلل ب٩ سٌیس، یحٌي شٌىي ب٩ سٌیس، ًبیساهَّلل، ٤ًزو ب٩  :  راوی

ث٨ََ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ  ٌٔیٕس  ىٔي اب٩َِ َس ٌِ ث٨ََا یَِحٌَي َش ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَِخبََر٧َا ًُبَِیُس اهَّللٔ ب٩ُِ َس ِیٕب  ٌَ ٤ِزُو ب٩ُِ ُط ًَ ا 



 

 

ثٔیرُ  َٛ ا٢َ ٣َا أَِسََکَ  َٗ  ٥َ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل  ٔ ظ ا٦ْ ٩ًَِ َجسِّ ٠ٔی٠ُُط رَحَ َ٘ َٓ  ُظ 

 دیبع اہلل نب دیعس، ییحی ینعی نب دیعس، دیبع اہلل، رمعف نب بیعش ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای

 سج رشاب اک تہب انیپ ہشن دیپا رکے اس اک ھچک ہصح یھب انیپ رحاؾ ےہ۔

 ، دیبعاہلل، رمعف نب بیعشدیبعاہلل نب دیعس، ییحی ینعی نب دیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 سج رشاب ےک تہب ےنیپ ےس ہشن وہ اس اک ھچک ہصح یھب رحاؾ ےہ

     1910    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤یس ب٩ ٣د٠س، سٌیس ب٩ ح٥ٜ، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، ؿحا  ب٩ ًث٤ا٪، بٜیر ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ا اطخ، ًا٣ز ب٩ سٌس :  راوی

ا٢َ حَ  َٗ رَفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٣َُح٤َّ َٗ  ٥َٜٔ َِٟح ٌٔیُس ب٩ُِ ا ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ اُ  ب٩ُِ ًُ أَِخبََر٧َا ح٤َُِیُس ب٩ُِ ٣َِد٠َٕس  حَّ َـّ ثَىٔي اٟ ِث٤َاَ٪ سَّ

٠َیِ  ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٕس  ٌِ ٔ ب٩ِٔ َس ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ اِْلََطخِّ  ٔ ب٩ِٔ  َٜیِر ٠ٔی١ٔ ٣َا ٩ًَِ بُ َٗ  ٩ًَِ  ٥ِ ُٛ ا٢َ أ٧ََِضا َٗ طٔ َوَس٥ََّ٠ 

ثٔیرُظُ  َٛ  أَِسََکَ 

ریکب نب دبعاہلل نب االجش، اعرم نب دعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی  دیمح نب دلخم، دیعس نب مکح، دمحم نب رفعج، احضک نب امثعؿ،

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ںیم مت وک عنم رک ا وہں رشاب ےک ھچک ہصح ےک یھب ےنیپ ےس سج اک تہب انیپ ہشن دیپا رکے۔

 نب دبعاہلل نب االجش، اعرم نب دعسدیمح نب دلخم، دیعس نب مکح، دمحم نب رفعج، احضک نب امثعؿ، ریکب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 سج رشاب ےک تہب ےنیپ ےس ہشن وہ اس اک ھچک ہصح یھب رحاؾ ےہ

     1911    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤یس ب٩ ٣د٠س، سٌیس ب٩ ح٥ٜ، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، ؿحا  ب٩ ًث٤ا٪، بٜیر ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ا اطخ، ًا٣ز ب٩ سٌس :  راوی

أ  ب٩ِٔ ًُِث٤َ  حَّ َـّ ٩ًَِ اٟ ثٔیرٕ  َٛ َِٟؤٟیُس ب٩ُِ  ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ إر  َّ٤ًَ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ ُس ب٩ُِ  ٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٜیِر ٩ًَِ بُ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  اَ٪ 

٠ٔی١ٔ ٣َا أَ  َٗ  ٩ًَِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهي  َّي اهَّللُ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٕس  ٌِ ٔ ب٩ِٔ َس ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ثٔیرُظُ اِْلََطخِّ  َٛ  ِسََکَ 

 رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص دمحم نب دبعاہلل نب امعر، ف دی نب ریثک، احضک نب امثعؿ، ریکب نب دبعاہلل نب االجش، اعرم نب دعس ےس



 

 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ںیم مت وک عنم رک ا وہں رشاب ےک ھچک ہصح ےک یھب ےنیپ ےس سج اک تہب انیپ ہشن دیپا رکے۔

 دیمح نب دلخم، دیعس نب مکح، دمحم نب رفعج، احضک نب امثعؿ، ریکب نب دبعاہلل نب االجش، اعرم نب دعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 سج رشاب ےک تہب ےنیپ ےس ہشن وہ اس اک ھچک ہصح یھب رحاؾ ےہ

     1912    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س، زیس ب٩ واٗس، خاٟس ب٩ ًبساهَّلل ب٩ حشین، ابوہزیزہہظا٦ ب٩ ٤ًار، ػسٗة ب٩ خاٟ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ َوإٗٔس أَِخبََرنٔي َخأُٟس ب٩ُِ  ُة ب٩َِ َخأٟٕس  َٗ ث٨ََا َػَس ا٢َ َحسَّ َٗ إر  َّ٤ًَ ٩ًَِ أَبٔي أَِخبََر٧َا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ حَُشیِٕن 

٤ِٔ٠ًَُ  أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ  ا٢َ  َٗ ٔ صَُزیَِزَة  َٓحٔئُِتُط ب َٟطُ فٔي زُبَّإئ  ُتُط  ٌِ ُظ ب٨َٔبٔیٕذ َػ٨َ َتَحی٨َُِّ  ٓرِٔطَ َٓ ٥َ لَاَ٪ َشُؼو٦ُ 
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  طٔ  َػل

اُب ٩ِ٣َ  َا  إٔ٪َّ َصَذا ََشَ َٓ َِٟحائَٔم  ِب بَٔضَذا ا ا٢َ اَِضٔ َ٘ َٓ َٓإَٔذا صَُو ی٨َٔعُّ  أَِز٧َِیُتُط ٨ِ٣ُٔط  َٓ ا٢َ أَِز٧ٔطٔ  َ٘ ا٢َ  َٓ َٗ َِٟیِو٦ٔ اِْلٔخٔ  ٩ُ٣ٔ بٔاهَّللٔ َوا ِْ یُ

 ٔ ٤َُِٟداز و٢ُ ا ُ٘ ٤َا َش َٛ َِٟیَص  ٔ َو ثٔیرٔظ َٛ ٠ٔی٠ٔطٔ َو َٗ ََکٔ  ی٥ٔ اٟشَّ ًَلَي َتَِحٔ ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َوفٔي صََذا َزٟٔی١ْ  ی٤ٔض٥ِٔ أَبُو  ُٔٔشض٥ِٔ بَٔتَِحٔ ًُوَ٪ ْٔلَِن

 ٣َ سَّ َ٘ بَةٔ َوَتِح٠ٔی٠ٔض٥ِٔ ٣َا َت ِ
َِکَ بٔک٠ُِّیَّتٔطٔ  َا آٔخٔ اٟرشَّ ٥ٔ٠ِ أَ٪َّ اٟشُّ ٌٔ ِٟ َٖ بَیَِن أَص١ِٔ ا ِب٠ََضا َو َا خََٔل َٗ  ٔٚ ِٟرَفَ ُب فٔي ا ٔذی شُرِشَ

َّٟ َضا ا

 ُٙ ِوٓٔی َسَصا َوبٔاهَّللٔ اٟتَّ ٌِ ا٧َٔیٔة َب
ةٔ زُوَ٪ اِْلُولَي َواٟثَّ بَةٔ اِْلٔخَ ِ

ًَلَي اٟرشَّ  َیِحُسُث 

 نب اخدل، زدی نب

 

فادق، اخدل نب دبعاہلل نب نیسح، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ھجم وک ملع اھت ہک روسؽ رکمی یلص  اشہؾ نب امعر، دصقة

اہلل ہیلع فآہل فملس رفزہ رےتھک ںیہ انچہچن ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رفزہ ااطفر رکےن ےک فتق ذیبن ےل رک احرض وہا سج وک 

 ںیم ےل رک احرض وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اس وک زندکی ال ںیم ہک ںیم ےن دکف ےک وتےبن ںیم انبای اھت۔ سج فتق

زندکی ےل ایگ اس ںیم اس فتق  وش آ راہ اھت۔ آپ ےن رفامای مت اس وک دویار رپ کنیھپ دف۔ ہی وت فہ صخش ےیپ اگ ہک سج وک اہلل اعتیل 

ہی دلیل ےہ اس ابت یک ہک ہشن الےن فایل رشاب رحاؾ ےہ مک وہ ای زایدہ افر فک ا افر ایقتم رپ نیقی ںیہن۔ رضحت اامؾ اسنیئ ےن رفامای 

ںیہن ےہ ہک ےسیج ہلیح رکےن فاےل گوگ اےنپ فاےطس ےلیح دیپا رکےت ںیہ ہک آرخ وھگٹن ہک سج ےک دعب ہشن دیپا وہ رحاؾ ےہ افر ےلہپ 

اافتؼ ےہ ہک ابلکل ہشن آرخی وھگٹن ےس دیپا ںیہن وہ ا ہکلب اس ےک  وھگٹن امتؾ الحؽ ںیہ نج ےس ہشن ںیہن وہا اھت افر املعء اک اس رپ

 ےلہپ وھگٹن  و ےیپ اؿ ےس یھب ہشن وہ ا ےہ۔

 نب اخدل، زدی نب فادق، اخدل نب دبعاہلل نب نیسح، اوبرہریہ :  رافی

 

 اشہؾ نب امعر، دصقة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

  و یک رشاب یک اممتعن ےس قلعتم

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

  و یک رشاب یک اممتعن ےس قلعتم

     1913    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ٣بار ، یحٌي ب٩ آز٦، ٤ًار ب٩ رزیٙ، ابواسحٙ، ػٌؼٌة ب٩ ػوحا٪، ًلي :  راوی

اُر ب٩ُِ أَ  َّ٤ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا یَِحٌَي ب٩ُِ آَز٦َ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟباَرٔ   ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ا ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ ِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  َٙ ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح  ٕٙ ُرَزیِ

َّي  ا٢َ ٧ََضانٔي ا٨َّٟٔييُّ َػل َٗ ٦َ اهَّللُ َوِجَضُط  ًَلٓٔيٕ ََکَّ  ٩ًَِ َة ب٩ِٔ ُػوَحاَ٪  ٌَ َؼ ٌِ يِّ َػ سِّ َ٘ ِٟ َصٔب َوا ٔة اٟذَّ َ٘ ٩ًَِ َح٠ِ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اهَّللُ 

ةٔ  ٌَ ِٟحٔ ٤ِٟٔیثََرةٔ َوا  َوا

 نب وصاحؿ، یلع ےس رفاتی ےہ ہک ھجم وک عنم رفامای روسؽ 

 

ضعة
دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، ییحی نب آدؾ، امعر نب رزقی، اوب ااحسؼ ، صع

 افر ریمشی ڑپکا ےننہپ ےس افر رسخ رگن ےک زنی وپش رپ ڑچےنھ ےس افر  و یک رشاب رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسےن ےک ےلھچ

 ےنیپ ےس۔

 نب وصاحؿ، یلع :  رافی

 

ضعة
 دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک، ییحی نب آدؾ، امعر نب رزقی، اوباقحس، صع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

  و یک رشاب یک اممتعن ےس قلعتم

     1914    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ًبساٟواحس، اس٤اًی١، اب٩ س٤یٍ، ٣اٟک ب٩ ٤ًیر، ػٌؼٌة، ًلي ب٩ ابوكاٟب :  راوی

 ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ُة أَِخبََر٧َا  ٌَ َؼ ٌِ ا٢َ َػ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ثَىٔي ٣َأُٟک ب٩ُِ ٤ًَُیِر ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ٌٔی١َ َوصَُو اب٩ُِ ُس٤َِی ٩ًَِ إِٔس٤َ َواحٔسٔ 

٨ًَِطُ َرُسو٢ُ اهَّللٔ  ا ٧ََضاَ   َّ٤ًَ ٨٣ٔٔیَن  ِْ ٤ُ ِٟ ٦َ اهَّللُ َوِجَضطُ ا٧َِض٨َا یَا أ٣َٔیَر ا لٔيِّ ب٩ِٔ أَبٔي كَأٟٕب ََکَّ ٌَ ٔ ٟ َ٠ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ ٧ََضانٔي  َػل َٗ ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

َِٟح٨َِت٥ٔ  بَّأئ َوا ٩ًَِ اٟسُّ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

، یلع نب اوبسابل ےن ایبؿ ای رضحت یلع ےس ہک اے اریم اوملنینم! 

 

ضعة
ہبیتق، دبعاگوادح، اامسلیع، انب عیمس، امکل نب ریمع، صع

 اایشء ےس روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مت وک عنم رفامای اس رپ اوہنں ےن اہک مہ وک عنم رفامای مہ وک اؿ اایشء ےس عنم رکف نج



 

 

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دکف ےک وتےبن افر الھک ےک ربنت ےس افر  و یک رشاب اک کذرکہ ںیہن رفامای۔

، یلع نب اوبسابلہبیتق، دبعاگوادح، اامسلیع، انب عیمس، امکل :  رافی

 

ضعة
  نب ریمع، صع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فاےطس نک ربونتں ںیم ذیبن ایتر یک اجیت یھت؟

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

  ےک فاےطس نک ربونتں ںیم ذیبن ایتر یک اجیت یھت؟روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

     1915    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوًوا٧ة، ابوزبیر، جابز :  راوی

ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ  ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟزُّبَیِر َوا٧ََة  ًَ ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  َُٟط فٔي َتِوٕر ٩ِ٣ٔ  أَِخبََر٧َا  ٥َ لَاَ٪ ی٨َُِبُذ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َػل

 حَٔحاَرةٕ 

، اوبزریب، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فاےطس ذیبن وگھب ای اج ا اھت رھتپ ےک وکڈنے 

 

ة

 

ہبیتق، اوبوعاب

 ںیم۔

، اوبزریب، اجرب :  رافی

 

ة

 

 ہبیتق، اوبوعاب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

اؿ ربونتں ےس قلعتم ہک نج ںیم ذیبن ایتر رکان ونممع ےہ۔ یٹم ےک ربنت )اس ںیم زیتی دلجی آیت ےہ( ںیم ذیبن ایتر 

 رکےن ےک ونممع وہےن ےس قلعتم دحثی اک ایبؿ

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 قلعتم دحثی اک ایبؿربونتں ےس قلعتم ہک نج ںیم ذیبن ایتر رکان ونممع ےہ۔ یٹم ےک ربنت )اس ںیم زیتی دلجی آیت ےہ( ںیم ذیبن ایتر رکےن ےک ونممع وہےن ےس  اؿ

     1916    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس ب٩ نص، ًبساهَّلل، س٠امی٪ تیَّم، كاؤض :  راوی

ا٢َ َرجُ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ كَاُوٕض  َ٪ اٟتَِّیَّٔمِّ  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ١ْ  ٔاب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنِصٕ 



 

 

ا٢َ كَاُوْض َواهَّللٔ َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ َِٟحزِّ  ٩ًَِ ٧َبٔیٔذ ا  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ُتُط ٨ِ٣ٔطُ َػل ٌِ ِّي َس٤ٔ ٔن   إ

وسدی نب رصن، دبع اہلل، امیلسؿ یمیت، ساؤس ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن رضحت دبعاہلل نب رمع ےس درایتف ای ای روسؽ رکمی 

ؤس ےن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یٹم ےک ربنت ےس ذیبن ایتر رکےن ےس عنم رفامای ےہ؟ اوہنں ےن رفامای   اہں! اس رپ رضحت سا

 ایبؿ ای دخا یک مسق! ںیم ےن ہی رضحت دبعاہلل نب رمع ےس ہک  ےہ۔

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، امیلسؿ یمیت، ساؤس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 ذیبن ایتر رکان ونممع ےہ۔ یٹم ےک ربنت )اس ںیم زیتی دلجی آیت ےہ( ںیم ذیبن ایتر رکےن ےک ونممع وہےن ےس قلعتم دحثی اک ایبؿاؿ ربونتں ےس قلعتم ہک نج ںیم 

     1917    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ ساب٘ہ حسیث ٛے ٣لابٙ ےہ :  راوی

َ٪ اٟتَِّیَّٔمِّ َوإٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا َصاُروُ٪ ب٩ُِ َزیِٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ثَىٔي أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ أئ  َٗ ب٩ِٔ  َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔي اٟزَِّر

 َ٠ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ أ٧َََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ٔلَي اب٩ِٔ ٤ًََُز  و٢ُ َجاَئ َرُج١ْ إ ُ٘ ٨َا كَاُوّسا َش ٌِ ا َا َس٤ٔ َٗ َة  َِٟحزِّ ٣َِیَُسَ ٩ًَِ ٧َبٔیٔذ ا ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

بَّائٔ  ٥ِ َزاَز إٔبَِزاصٔی٥ُ فٔي َحسٔیثٔطٔ َواٟسُّ ٌَ ا٢َ َن َٗ 

 رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ نکیل اس ںیم اس دقر ااضہف ےہ ہک وتےبن یک ذیبن ےس یھب عنم رفامای۔

 رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 ےس قلعتم دحثی اک ایبؿاؿ ربونتں ےس قلعتم ہک نج ںیم ذیبن ایتر رکان ونممع ےہ۔ یٹم ےک ربنت )اس ںیم زیتی دلجی آیت ےہ( ںیم ذیبن ایتر رکےن ےک ونممع وہےن 

     1918    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس، ًبساهَّلل، ًیی٨ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، وہ اپ٨ے واٟس سے، اب٩ ًباض :  راوی

 ًَ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٩ًَِ ًَُیِی٨ََة ب٩ِٔ  ًَِبُس اهَّللٔ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َّي اهَّللُ بَّإض ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ أَِخبََر٧َا ُسَویِْس   َػل

َِٟحزِّ  ٩ًَِ ٧َبٔیٔذ ا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

وسدی، دبع اہلل، ہنییع نب دبعارلنمح، فہ اےنپ فادل ےس، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رج یک 



 

 

 ذیبن )ینعی یٹم ےک ڑھگے ںیم( انبےن ےس یھب عنم رفامای ےہ۔

 ، ہنییع نب دبعارلنمح، فہ اےنپ فادل ےس، انب ابعسوسدی، دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 ذیبن ایتر رکےن ےک ونممع وہےن ےس قلعتم دحثی اک ایبؿ اؿ ربونتں ےس قلعتم ہک نج ںیم ذیبن ایتر رکان ونممع ےہ۔ یٹم ےک ربنت )اس ںیم زیتی دلجی آیت ےہ( ںیم

     1919    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلي ب٩ حشین، ا٣یة، طٌبہ، جب٠ة ب٩ سحی٥، اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ َجبَ  َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ُة  ث٨ََا أ٣َُیَّ َٗا٢َ َحسَّ ُِٟحَشیِٔن  ًَلٔيُّ ب٩ُِ ا َّي اهَّللُ أَِخبََر٧َا  ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ٠ََة ب٩ِٔ ُسَحِی٥ٕ 

َِٟحزُّ  ا٢َ ا َٗ َِٟح٨َِت٥ُ  ٠ُُِٗ  ٣َا ا َِٟح٨َِت٥ٔ  ٩ًَِ ا  ٥َ
 ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

 نب میحس، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم

 

ت لة  
، ہبعش، ذ

 

  ےس ںیم یلع نب نیسح، امتئة

 

ب

 

خت

 رفامای 

  ای ےہ؟ اوہنں ےن رفامای رج۔

 

ب

 

خت

 ےن رعض ای 

 نب میحس، انب رمع :  رافی

 

 ت لة
، ہبعش، ذ

 

 یلع نب نیسح، امتئة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 ںیم ذیبن ایتر رکان ونممع ےہ۔ یٹم ےک ربنت )اس ںیم زیتی دلجی آیت ےہ( ںیم ذیبن ایتر رکےن ےک ونممع وہےن ےس قلعتم دحثی اک ایبؿاؿ ربونتں ےس قلعتم ہک نج 

     1920    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٣ح٤س ب٩ ًبسا اًلي، خاٟس، طٌبہ، ابو٣ش٤٠ہ، ًبساٌٟزیز شٌىي اب٩ اسی :  راوی

ا٢َ َس  َٗ ٩ًَِ أَبٔي ٣َِش٤َ٠ََة  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ًَِبٔس اِْلَ ُس ب٩ُِ  ىٔي اب٩َِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌِ ٔ َش زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبَس ا   ُ ٌِ ٔ٤

ا٢َ  َٗ َِٟحزِّ  ٩ًَِ ٧َبٔیٔذ ا  ٔ و٢ُ ُسئ١َٔ اب٩ُِ اٟزُّبَیِر ُ٘ اؤيَّ َبِصٔیٌّ َش ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  أَٔسیٕس اٟلَّ َّي اهَّللُ  ٨ًَُِط َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل  ٧ََضا٧َا 

دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، اوبہملسم، دبعازعلزی ینعی انب ادیس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل نب زریب ےس یسک ےن درایتف 

 ےن اس ےس عنم رفامای ےہ۔ای رج یک ذیبن ےک قلعتم وت اوہنں ےن رفامای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، ہبعش، اوبہملسم، دبعازعلزی ینعی انب ادیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش



 

 

 ع ےہ۔ یٹم ےک ربنت )اس ںیم زیتی دلجی آیت ےہ( ںیم ذیبن ایتر رکےن ےک ونممع وہےن ےس قلعتم دحثی اک ایبؿاؿ ربونتں ےس قلعتم ہک نج ںیم ذیبن ایتر رکان ونمم

     1921    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

سٌیس ب٩ اح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ًلي ب٩ سویس ب٩ ٨٣حوٖ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، ہظا٦ ب٩ ابوًبساهَّلل، ایوب،  :  راوی

 جبیر

ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕٖ ًَلٔيِّ ب٩ِٔ ُسَویِٔس ب٩ِٔ ٨ِ٣َحُو ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ ًَِبسٔ أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ أَبٔي  ِضٔسٓیٕ 

٨َِٟا اب٩َِ ٤ًََُز  َ ا٢َ َسأ َٗ  ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبیِر ٩ًَِ َس ٩ًَِ أَیُّوَب  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اهَّللٔ  َّي اهَّللُ  ٣َُط َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ رَحَّ َ٘ َٓ َِٟحزِّ  ٩ًَِ ٧َبٔیٔذ ا

 ٩ًَِ ُِٟ  اب٩َِ ٤ًََُز  َ ٠ُُِٗ  َسأ ا٢َ ٣َا صَُو  َٗ ًَحِٔبُ  ٨ِ٣ٔطُ  َِٟیِو٦َ َطِیّئا  ُ  ا ٌِ ٠ُِ  َس٤ٔ ُ٘ َٓ ًَبَّإض  أََتِیُ  اب٩َِ  ٣َطُ َٓ ا٢َ رَحَّ َ٘ َٓ َِٟحزِّ   ٧َبٔیٔذ ا

ا٢َ ل١ُُّ َطِیٕئ ٩ِ٣ٔ ٣ََسرٕ َرُس  َٗ َِٟحزُّ  ٠ُُِٗ  ٣َا ا َٚ اب٩ُِ ٤ًََُز  ا٢َ َػَس َ٘ َٓ  ٥َ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   و٢ُ اهَّللٔ َػل

ادمح نب دبعاہلل نب یلع نب وسدی نب وجنمػ، دبعارلنمح نب دہمی، اشہؾ نب اوبدبع اہلل، اویب، دیعس نب ریبج ےس رفاتی ےہ ہک 

رمع ےس درایتف ای رج یک ذیبن ےک ابرے ںیم وت اوہنں ےن رفامای روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک رضحت دبعاہلل نب 

رحاؾ رقار دای ےہ۔ ہی ابت نس رک ںیم رضحت انب ابعس یک دختم ںیم احرض وہا افر اؿ ےس رعض ای ںیم ےن آج اکی ایسی ابت 

ں ےن رفامای فہ ای ابت ےہ؟ ںیم ےن اہک ںیم ےن رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رج یک ذیبن ینس ےہ ہک سج وک نس رک بجعت وہا۔ اس رپ اوہن

ےک قلعتم درایتف ای وت اوہنں ےن رحاؾ رقار دای۔ رضحت انب ابعس ےن رفامای چس اہک۔ ںیم ےن اہک رج ای ےہ؟ اوہنں ےن رفامای  و 

 ربنت یٹم اک وہ۔

 وجنمػ، دبعارلنمح نب دہمی، اشہؾ نب اوبدبعاہلل، اویب، دیعس نب ریبج ادمح نب دبعاہلل نب یلع نب وسدی نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 دلجی آیت ےہ( ںیم ذیبن ایتر رکےن ےک ونممع وہےن ےس قلعتم دحثی اک ایبؿاؿ ربونتں ےس قلعتم ہک نج ںیم ذیبن ایتر رکان ونممع ےہ۔ یٹم ےک ربنت )اس ںیم زیتی 

     1922    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ زرارة، اس٤اًی١، ایوب، رج١، سٌیس ب٩ جبیر، اب٩ ٤ًز :  راوی

 ًَ ٌٔی١ُ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ ُزَراَرَة أ٧ََِبأ٧ََا إِٔس٤َ ٩ًَِ ٧َبٔیٔذ أَِخبََر٧َا  َُٓشئ١َٔ  ٨ُِ  ٨ًَِٔس اب٩ِٔ ٤ًََُز  ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبیِر ٩ًَِ َس ٩ًَِ َرُج١ٕ  ٩ِ أَیُّوَب 

أََتِیُ  ابِ  َٓ ُتُط  ٌِ ا َس٤ٔ َّ٤َٟ ًَلَيَّ   َّٙ ٥َ َوَط ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٣َُط َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا٢َ رَحَّ َ٘ َٓ َِٟحزِّ  ٠ُِ  أَ٪َّ ا ُ٘ َٓ ًَبَّإض  اب٩َِ ٤ًََُز ُسئ١َٔ  ٩َ 

٣َُط َرُسو٢ُ اهَّللٔ َٚ رَحَّ ا٢َ َػَس َ٘ َٓ َِٟحزِّ  ٩ًَِ ٧َبٔیٔذ ا ٠ُُِٗ  ُسئ١َٔ  ا٢َ ٣َا صَُو  َٗ ٤ُُط  ًَوِّ ُ ٠ُِ  أ ٌَ َح َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ًَِ َطِیٕئ  َّي اهَّللُ   َػل



 

 

ٍَ ٩ِ٣ٔ ٣ََسرٕ  ٔ ا٢َ ل١ُُّ َطِیٕئ ُػ٨ َٗ َِٟحزُّ   ٠ُُِٗ  َو٣َا ا

ة، اامسلیع، اویب، رلج، دیعس نب ریبج، انب رمع رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ۔ رضحت دیعس ےن اہک سج فتق ںیم ےن رمعف نب زرار

رضحت انب رمع ےس ہک  وت ھجم رپ رگاں وہا رھپ ںیم رضحت انب ابعس یک دختم ںیم احرض وہا افر ںیم ےن رعض ای رضحت انب رمع 

 ڑبی )بیجع( یگل آرخ کت۔ ےس اکی ابت درایتف یک یئگ ھجم وک فہ ابت تہب

 رمعف نب زرارة، اامسلیع، اویب، رلج، دیعس نب ریبج، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رہے رگن ےک الیھک ربنت

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 رہے رگن ےک الیھک ربنت

     1923    حسیث                               سو٦ج٠س   :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیَل٪، ابوزاؤز، طٌبہ، طیباني، اب٩ ابواوفي :  راوی

ا٢َ َس٤ٔ  َٗ ِیَبانٔيِّ  ٩ًَِ اٟظَّ َبُة  ٌِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ُط َٗ ث٨ََا أَبُو َزاُوَز  ا٢َ َحسَّ َٗ ُ  اب٩َِ أَبٔي أَِو أَِخبََر٧َا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َُِیََلَ٪  و٢ُ ٧ََهي ٌِ ُ٘ فَي َش

ا٢َ  َا أَِزرٔی َٗ َٓاِْلَبَِیُف    ُ٠ُِٗ َِٟحزِّ اِْلَِخرَضٔ  ٩ًَِ ٧َبٔیٔذ ا  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

یئ رہے ومحمد نب الیغؿ، اوبداؤد، ہبعش، ابیشین، انب اوبافیف ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفام

 رگن ےک الیھک ےک ربنت ےک ذیبن ےس۔ ںیم ےن رعض ای افر دیفس ربنت ےس۔ اوہنں ےن رفامای ںیم فافق ںیہن وہں۔

 ومحمد نب الیغؿ، اوبداؤد، ہبعش، ابیشین، انب اوبافیف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 رہے رگن ےک الیھک ربنت

     1924    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوًبساٟزح٩٤، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، ابواسحٙ طیباني، اب٩ ابواوفي :  راوی

ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼورٕ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ٣َُح٤َّ َٗ ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ُ   أَِخبََر٧َا أَبُو  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ِیَبانٔيُّ 
َٙ اٟظَّ ث٨ََا أَبُو إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ



 

 

َِٟحزِّ اِْلَِخرَضٔ َواِْلَ  ٩ًَِ ٧َبٔیٔذ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  و٢ُ ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ُ٘  بَِیٔف اب٩َِ أَبٔي أَِوفَي َش

ؿ، اوب ااحسؼ ابیشین، انب اوبافیف ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوبدبعارلنمح، دمحم نب وصنمر، ایفس

 اممتعن رفامیئ رہے رگن افر دیفس رگن یک رج ےس )اس ظفل ےک ینعم زگر ےکچ ںیہ(۔

 اوبدبعارلنمح، دمحم نب وصنمر، ایفسؿ، اوباقحس ابیشین، انب اوبافیف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 رہے رگن ےک الیھک ربنت

     1925    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س، طٌبہ، ابورجاء :  راوی

ا٢َ  َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ َِٟحزِّ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ٧َبٔیٔذ ا َِٟحَش٩َ  ُِٟ  ا َ ا٢َ َسأ َٗ ٩ًَِ أَبٔي َرَجإئ  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ْس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َحسَّ

٥َ ٧ََهي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٥َِٟ یَِٜٔذِب أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ث٨ََا ٩ِ٣َ  ِس َحسَّ َٗ ا٦ْ  ا٢َ رَحَ َٗ ا٦ْ صَُو  ِٟحَ  أرََحَ بَّأئ ٩ًَِ ٧َبٔیٔذ ا ٨َِت٥ٔ َواٟسُّ

 ٔ َّٓٔ  َوا٨َّٟ٘ٔیر ٤ُِٟزَ  َوا

دمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، اوبراجء ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت نسح ےس درایتف ای  و یک ذیبن رحاؾ ےہ؟ وت اوہنں ےن رفامای   

 ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل اہں! رحاؾ ےہ۔ ھجم ےس اس صخش )یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( ےن ایبؿ ای  و ہک وھجٹ ںیہن وباتل

 فملس ےن اممتعن رفامیئ الیھک ےک ربنت افر وتےبن افر رفینغ ربنت ےس افر وچیب ربنت ےس۔

 دمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، اوبراجء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےبن یک ذیبن یک اممتعندکف ےک وت

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 دکف ےک وتےبن یک ذیبن یک اممتعن

     1926    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیَل٪، ابوزاؤز، طٌبہ، ابزاہی٥ ب٩ ٣یُسہ، كاؤض، اب٩ ٤ًز :  راوی



 

 

ا٢َ َحسَّ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ أَِخبََر٧َا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َُِیََلَ٪  ٩ًَِ كَاُوٕض  َة  ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ ٣َِیَُسَ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبُو َزاُوَز 

بَّائٔ  ٩ًَِ اٟسُّ ٥َ ٧ََهي  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

 رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ومحمد نب الیغؿ، اوبداؤد، ہبعش، اربامیہ نب رسیمہ، ساؤس، انب رمع ےس

 اممتعن رفامیئ وتےبن یک ذیبن ےس۔

 ومحمد نب الیغؿ، اوبداؤد، ہبعش، اربامیہ نب رسیمہ، ساؤس، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب  :   ابب

 

ة
ب 
 اال رش

 دکف ےک وتےبن یک ذیبن یک اممتعن

     1927    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 جٌرف ب٩ ٣شاَف، یحٌي ب٩ حشا٪، وہب، اب٩ كاؤض، وہ اپ٨ے واٟس سے، اب٩ ٤ًز :  راوی

 َٗ اَ٪  ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ حشَّ َٗا٢َ َحسَّ رَفُ ب٩ُِ ٣َُشأَفٕ  ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَِخبََر٧َا َج ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ث٨ََا اب٩ُِ كَاُوٕض  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ُوصَِیْب  ا٢َ َحسَّ

بَّائٔ  ٩ًَِ اٟسُّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهي  َّي اهَّللُ   أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل

می یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفعج نب اسمرف، ییحی نب اسحؿ، فبہ، انب ساؤس، فہ اےنپ فادل ےس، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رک

 ےن وتےبن یک ذیبن ےس عنم رفامای۔

 رفعج نب اسمرف، ییحی نب اسحؿ، فبہ، انب ساؤس، فہ اےنپ فادل ےس، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اممتعنوت ےبن افر رفینغ ربنت یک ذیبن یک

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 وت ےبن افر رفینغ ربنت یک ذیبن یک اممتعن

     1928    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، یحٌي ب٩ سٌیس، سٔیا٪، ٨٣ؼور و ح٤از و س٠امی٪، ابزاہی٥، اسوز، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

 ِٟ ُس ب٩ُِ ا ٩ًَِ إٔبِزَ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٪ُ اْز َوُس٠َامِیَ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر َوَح٤َّ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ ٤َُثىَّي  اصٔی٥َ 



 

 

 َّٓ ٤ُِٟزَ بَّأئ َوا ٩ًَِ اٟسُّ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  َِٟ  ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ  ٔ  ٔ  اِْلَِسَوز

دمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، ایفسؿ، وصنمر ف  ،ند ف امیلسؿ، اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس ےن دکف ےک وتےبن افر رفینغ ربنت ںیم ذیبن ڈاےنل ےس عنم رفامای۔

 ف امیلسؿ، اربامیہ، اوسد، اعہشئ دصہقیدمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، ایفسؿ، وصنمر ف  ،ند  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 وت ےبن افر رفینغ ربنت یک ذیبن یک اممتعن

     1929    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حرضت ًلي :  راوی

 ًَ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ اٟتَِّیَّٔمِّ   ٪َ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا یَِحٌَي  َٗا٢َ َحسَّ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ ًَلٓٔيٕ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ ُسَویِٕس  ٩ِ ا

٥َ أَ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٦َ اهَّللُ َوِجَضُط  َّٓٔ  ََکَّ ٤ُِٟزَ بَّأئ َوا ٩ًَِ اٟسُّ َّطُ ٧ََهي  ٧ 

 رضحت یلع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دکف ےک وتےبن افر رفینغ ربنت ںیم ذیبن ڈاےنل ےس عنم رفامای۔

 رضحت یلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 وت ےبن افر رفینغ ربنت یک ذیبن یک اممتعن

     1930    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حرضت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ش٤ٌز :  راوی

ا٢َ َحسَّ  َٗ إر  ث٨ََا َطَبابَُة ب٩ُِ َسوَّ َٗا٢َ َحسَّ ُس ب٩ُِ أَبَاَ٪  ٤ََز أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌِ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َش  ٩ًَِ ًََلإئ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ بَُٜیِر َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط

  َّٔٓ ٤ُِٟزَ بَّأئ َوا ٩ًَِ اٟسُّ ٥َ ٧ََهي  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل

 رضحت دبعارلنمح نب رمعی ےس یھب ایس ومضمؿ یک رفاتی ذموکر ےہ۔

 رضحت دبعارلنمح نب رمعی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 وت ےبن افر رفینغ ربنت یک ذیبن یک اممتعن

     1931    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حرضت ا٧ص :  راوی

ُٗتَِیَبُة  َّي اهَّللُأَِخبََر٧َا  َّطُ أَِخبََرُظ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  

َّٓٔ  أَِ٪ ی٨َُِبَذ ٓٔیض٤َٔا ٤ُِٟزَ بَّأئ َوا ٩ًَِ اٟسُّ  ٧ََهي 

 رضحت اسن ےس اسہقب ومضمؿ ےک اطمقب رفاتی وقنمؽ ےہ۔

 رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 وت ےبن افر رفینغ ربنت یک ذیبن یک اممتعن

     1932    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ أَِخبََرنٔي أَبُو َس٤َ٠ََة أَ أَِخ  َٗ ث٨ََا اٟزُّصِزٔیُّ  ا٢َ َحسَّ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  و٢ُ ٧ََهي بََر٧َا ٣َُح٤َّ ُ٘ ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة َش َُّط َس٤ٔ ٧

ٔ  أَِ٪  َّٓ ٤ُِٟزَ بَّأئ َوا ٩ًَِ اٟسُّ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   ی٨َُِبَذ ٓٔیض٤َٔا َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

 رضحت اوبرہریہ ےس اسہقب ومضمؿ ےک اطمقب رفاتی وقنمؽ ےہ۔

 رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 وت ےبن افر رفینغ ربنت یک ذیبن یک اممتعن

     1933    حسیث                               س سو٦ج٠  :  ج٠س

 ًبیساهَّلل ب٩ سٌیس، یحٌي، ًبیساهَّلل، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍْ ٔ ا٢َ أَِخبََرنٔي ٧َآ َٗ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ  ث٨ََا یَِحٌَي  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  َّي اهَّللُ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ  أَِخبََر٧َا ًُبَِیُس اهَّللٔ ب٩ُِ َس اهَّللٔ َػل



 

 

 َٔ ِٟرَقِ ٔ  َوا
َّٓ ٤ُِٟزَ ٩ًَِ ا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهي 

 دیبع اہلل نب دیعس، ییحی، دیبع اہلل، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ رفینغ ربنت

 افر دکف ےک ابنس ںیم )ذیبن انبےن ےس(۔

  نب دیعس، ییحی، دیبعاہلل، انعف، انب رمعدیبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دکف ےک وتےبن افر الیھک افر وچیب ربنت ںیم ذیبن ےنیپ یک اممتعن

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

  ےنیپ یک اممتعندکف ےک وتےبن افر الیھک افر وچیب ربنت ںیم ذیبن

     1934    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ح٥ٜ ب٩ َفوة، اب٩ َکزی بصب، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ًبساٟداٟٙ طیباني، سٌیس، اب٩  :  راوی

 ٤ًز

َو  ٥ٔ ب٩ِٔ ََفِ
َٜ َِٟح ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ا ث٨ََا أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ  َٗا٢َ َحسَّ رَفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ زٓٔیٕ َبِصٔیٌّ  َُٟط اب٩ُِ َُکِ ا٢ُ  َ٘ َة شُ

 َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ُث  ٌٔیّسا یَُحسِّ ُ  َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ِیَبانٔيِّ  ٙٔ اٟظَّ ٔ َِٟداٟ ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ٥َ ُط ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٧ََهي ي اهَّللُ 

 ٔ َِٟح٨َِت٥ٔ َوا٨َّٟ٘ٔیر بَّأئ َوا  ٩ًَِ اٟسُّ

ادمح نب دبعاہلل نب مکح نب رففة، انب رکدی رصبب، دمحم نب رفعج، ہبعش، دبعااخلقل ابیشین، دیعس، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

ئر  ےسرکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ دکف ےک وتےبن افر الیھک ےک ربنت افر وچیب رب
قی

 

ی
 نت ینعی 

 ادمح نب دبعاہلل نب مکح نب رففة، انب رکدی رصبب، دمحم نب رفعج، ہبعش، دبعااخلقل ابیشین، دیعس، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

  افر وچیب ربنت ںیم ذیبن ےنیپ یک اممتعندکف ےک وتےبن افر الیھک

     1935    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس ب٩ نص، ًبساهَّلل، ٣ثىي ب٩ سٌیس، ابو٣تول١، ابوسٌیس خسری :  راوی



 

 

٤َُِٟثىَّي ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ا٢َ ٧ََهي  أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنِصٕ  َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔي َس  ١ِّٔ ٤َُِٟتَول ٩ًَِ أَبٔي ا ٌٔیٕس  َس

 ٔ بَّأئ َوا٨َّٟ٘ٔیر َِٟح٨َِت٥ٔ َواٟسُّ ٔب فٔي ا ِ ٩ًَِ اٟرشُّ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ي اهَّللُ 
َّ  َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن  وسدی نب رصن، دبع اہلل، ینثم نب دیعس، اوبوتملک، اوبدیعس دخری ےس رفاتی

 رفامیئ الیھک افر )دکف ےک( وتےبن افر وچیب ابنس ںیم )ذیبن( ےنیپ یک۔

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، ینثم نب دیعس، اوبوتملک، اوبدیعس دخری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتےبن الیھک افر رفینغ ربنت یک ذیبن یک اممتعن

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 وتےبن الیھک افر رفینغ ربنت یک ذیبن یک اممتعن

     1936    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس، ًبساهَّلل، طٌبہ، ٣حارب، اب٩ ٤ًز :  راوی

َّ  أَِخبََر٧َا ُسَویِْس  و٢ُ ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ُ٘ ُ  اب٩َِ ٤ًََُز َش ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ ٣َُحارٕٔب  َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  ٠ًََِیطٔ َٗ ي اهَّللُ 

  َّٔٓ ٤ُِٟزَ َِٟح٨َِت٥ٔ َوا بَّأئ َوا ٩ًَِ اٟسُّ  ٥َ  َوَس٠َّ

ؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ دکف ےک وتےبن افر وسدی، دبع اہلل، ہبعش، احمرب، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روس

 الیھک ربنت ےس )ینعی اؿ ربونتں ںیم ذیبن کت ےنیپ ےس عنم رفامای(۔

 وسدی، دبعاہلل، ہبعش، احمرب، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 وتےبن الیھک افر رفینغ ربنت یک ذیبن یک اممتعن

     1937    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس، ًبساهَّلل، ا اوزاعي، یحٌي، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ اِْلَ  ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ا٢َ ٧ََهي أَِخبََر٧َا ُسَویِْس  َٗ ثَىٔي أَبُو صَُزیَِزَة  ا٢َ َحسَّ َٗ ثَىٔي أَبُو َس٤َ٠ََة  ثَىٔي َیِحٌَي َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ِوَزاعٔيِّ 



 

 

َتةٔ  َّٓ ٤ُِٟزَ ٖٔ ا زُو بَّأئ َواٟوُّ ِٟحَٔزارٔ َواٟسُّ ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وکٹمں ےس افر دکف ےک  وسدی، دبع اہلل، االفزایع، ییحی، اوبہملس،

 وتےبن ےس افر اؿ ربونتں ےس عنم رفامای نج رپ راؽ رھبی وہیئ وہ۔

 وسدی، دبعاہلل، االفزایع، ییحی، اوبہملس، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 وتےبن الیھک افر رفینغ ربنت یک ذیبن یک اممتعن

     1938    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس، ًبساهَّلل، ًو٪ ب٩ ػاٟح باريي، زی٨ب ب٨  نص و ج٤ی٠ة ب٨  ًباز، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

٩ًَِ َزی٨ََِب ب٨ِٔٔ  َنِصٕ َوُج٤َِی٠ََة أَِخبَرَ  َِٟبارٔييِّ  ِؤ٪ ب٩ِٔ َػأٟٕح ا ًَ  ٩ًَِ ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ َتا ٧َا ُسَویِْس  ٌَ َُّض٤َا َس٤ٔ ًَبَّازٕ أ٧َ ب٨ِٔٔ  

٩ًَِ ََشَ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی٨َِهي  ي اهَّللُ 
َّ ُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ َِٟ  َس٤ٔ ا َٗ ٕ   َا یَُٜوُ٪ َزیِّتا أَِو ًَائَٔظَة  َّٓ ٍَ فٔي زُبَّإئ أَِو َح٨َِت٥ٕ أَِو ٣ُزَ ٔ إب ُػ٨

 َخَلًّ 

 تنب ابعد، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل 

 

ئلة ت
 م
د
وسدی، دبع اہلل، وعؿ نب اصحل ابریق، زبنی تنب رصن ف 

رفامےت ےھت اس رشاب ےس  و ایتر یک اجےئ )دکف ےک( وتےبن ای الیھک ای رفینغ  ہیلع فآہل فملس ےس ہک  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس عنم

 ربنت ںیم )ذیبن ےنیپ ےس( العفہ زوتیؿ ےک لیت ای رسہک ےک۔

 تنب ابعد، اعہشئ دصہقی :  رافی

 

ئلة ت
 م
د
 وسدی، دبعاہلل، وعؿ نب اصحل ابریق، زبنی تنب رصن ف 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دکف ےک وتےبن افر وچیب ربنت افر رفینغ ربنت افر الیھک ےک ربنت یک ذیبن ےک ونممع وہےن ےس قلعتم

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 دکف ےک وتےبن افر وچیب ربنت افر رفینغ ربنت افر الیھک ےک ربنت یک ذیبن ےک ونممع وہےن ےس قلعتم

     1939    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ِقیع ب٩ ًبساٟزح٩٤، ًلي ب٩ حش٩، حشین، ٣ح٤س ب٩ زیاز، ابوہزیزہ :  راوی



 

 

ا٢َ َحسَّ  َٗ ُِٟحَشیُِن  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ا َٗ َِٟحَش٩ٔ  ًَلٔيُّ ب٩ُِ ا ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  یُِع ب٩ُِ  ا٢َ  ثَىٔيأَِخبََر٧َا ُِقَ َٗ  ٕ ُس ب٩ُِ زٔیَاز ٣َُح٤َّ

َِٟح٨َِت٥ٔ  بَّأئ َوا ٩ًَِ اٟسُّ ٥َ ٧ََهي  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  و٢ُ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ُ٘ ُ  أَبَا صَُزیَِزَة َش ٌِ َّٓٔ  َس٤ٔ ٤ُِٟزَ ٔ َوا   َوا٨َّٟ٘ٔیر

ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم  رقشی نب دبعارلنمح، یلع نب نسح، نیسح، دمحم نب زاید، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ

 رفامای وتےبن افر الیھک ےک افر وچیب افر رفینغ ربنت ےس۔

 رقشی نب دبعارلنمح، یلع نب نسح، نیسح، دمحم نب زاید، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 دکف ےک وتےبن افر وچیب ربنت افر رفینغ ربنت افر الیھک ےک ربنت یک ذیبن ےک ونممع وہےن ےس قلعتم

     1940    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس، ًبساهَّلل، ٗاس٥ ب٩ ٓـ١، ث٤ا٣ة ب٩ حز٪ ٗظیری :  راوی

ا٢َ  َٗ َٟ٘ٔیُ   أَِخبََر٧َا ُسَویِْس  ا٢َ  َٗ َظیِرٔیُّ  ُ٘ ِٟ ث٨ََا ث٤َُا٣َُة ب٩ُِ َحزِٕ٪ ا ا٢َ َحسَّ َٗ  ١ٔ ـِ َٔ ِٟ أس٥ٔ ب٩ِٔ ا َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ًَِبُس اهَّللٔ  ًَائَٔظَة  أ٧ََِبأ٧ََا 

٠ًََِیطٔ َو  َّي اهَّللُ  ًَلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ِیٔص  َ٘ ِٟ ًَِبسٔ ا ُِٓس  ٔس٦َ َو َٗ   َِٟ ا َ٘ َٓ ٩ًَِ ا٨َّٟبٔیٔذ  ُِٟتَضا  َ َشأ ٨ََهي َٓ َٓ ََٓشأَُٟوُظ ٓامَٔی ی٨َِبُٔذوَ٪   ٥َ َس٠َّ

َِٟح٨َِت٥ٔ  ٔ َوا یَّر َ٘ ٤ُِٟ ٔ َوا بَّأئ َوا٨َّٟ٘ٔیر ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ ی٨َِبُٔذوا فٔي اٟسُّ َّي اهَّللُ   ا٨َّٟٔييُّ َػل

 نب زحؿ ،یریی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ دصہقی ےس

 

الماقت یک افر اؿ ےس  وسدی، دبع اہلل، اقمس نب لضف، امثمة

درایتف ای )ہک ہلیبق( دبعاسیقل ےک گوگ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہےئ افر وت ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ای ) فملس ےس درایتف ای وپاھچ؟ اہک )وپاھچ( ہک مہ گوگ وکؿ ےس ربنت ںیم ذیبن ایتر رک ں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفام

 دکف ےک( وتےبن وچںیب افر رفینغ الیھک ےک ربنت ںیم ذیبن انبےن ےس۔

 نب زحؿ ،یریی :  رافی

 

 وسدی، دبعاہلل، اقمس نب لضف، امثمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 ربنت افر رفینغ ربنت افر الیھک ےک ربنت یک ذیبن ےک ونممع وہےن ےس قلعتم دکف ےک وتےبن افر وچیب

     1941    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زیاز ب٩ ایوب، اب٩ ٠ًیة، اسحٙ ب٩ سویس، ٣ٌاذة، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی



 

 

ث٨ََا اب٩ُِ ًُ  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟ  أَِخبََر٧َا زٔیَازُ ب٩ُِ أَیُّوَب  ا َٗ ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔي اهَّللُ   ٩ًَِ اَذَة  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ُٙ ب٩ُِ ُسَویِٕس  ث٨ََا إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ َة  ٠َیَّ

بَّأئ بَٔذاتٔطٔ  ٩ًَِ اٟسُّ  ٧ََهي 

، ااحسؼ نب وسدی، اعمذة، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک دکف ےک وتےبن )ںیم ذیبن انبےن( ےس عنم رفام

 

ای ایگ زاید نب اویب، انب علتئة

 ےہ۔

، اقحس نب وسدی، اعمذة، اعہشئ دصہقی :  رافی

 

 زاید نب اویب، انب علتئة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 ےک ونممع وہےن ےس قلعتمدکف ےک وتےبن افر وچیب ربنت افر رفینغ ربنت افر الیھک ےک ربنت یک ذیبن 

     1942    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبسا اًلي، ٣ٌت٤ز، اسحٙ، اب٩ سویس، ٣ٌاذة، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

َٙ َو  ُ  إِٔسَح ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ُ َت٤ٔز ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ًَِبٔس اِْلَ ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ اَذةُ  ٌَ ثَِتىٔي ٣ُ و٢ُ َحسَّ ُ٘ صَُو اب٩ُِ ُسَویِٕس َش

بَّأئ  ٔ َواٟسُّ یَّر َ٘ ٤ُِٟ ٔ َوا ٩ًَِ ٧َبٔیٔذ ا٨َّٟ٘ٔیر ٥َ ٧ََهي  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ ًَائَٔظَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل َٗ َة  َِٟح٨َِت٥ٔ فٔي َحٔسیٔث اب٩ِٔ ٠ًَُیَّ َوا

ِت ص٨َُیِ  ُٙ َوَذََکَ ِٟحَٔزاَر إِٔسَح ِ  ا تٔیَضا َس٤َّ ٌِ ٠ُُِٗ  ُٟٔض٨َِیَسَة أ٧َِٔ  َس٤ٔ ِٟحَٔزاَر  ِ  ا اَذَة َوَس٤َّ ٌَ ًَائَٔظَة ٣ِٔث١َ َحٔسیٔث ٣ُ  ٩ًَِ َسةُ 

 ٥ِ ٌَ َِٟ  َن ا َٗ 

تعن دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، ااحسؼ ، انب وسدی، اعمذة، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امم

رفامیئ وچیب افر رفینغ افر وتےبن افر الیھک ےک ربنت یک ذیبن ےس ہی رفاتی رضحت انب ہیلع یک ےہ رضحت ااحسؼ رافی ےن رضحت 

دہ ےس اہک وت ےن  ئ

 

 
دہ ےس اہک ہک رضحت اعہشئ دصہقی ےس لثم رضحت اعمذ ےک افر دفرسے ڑھگفں اک یھب کذرکہ ای ںیم ےن ہ ئ

 

 
ہ

 ہک اوہنں ےن یٹم ےک ڑھگفں اک انؾ ایل؟ اس ےن اہک   اہں۔رضحت اعہشئ دصہقی ےس ہک  

 دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، اقحس، انب وسدی، اعمذة، اعہشئ دصہقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 ربنت افر رفینغ ربنت افر الیھک ےک ربنت یک ذیبن ےک ونممع وہےن ےس قلعتم دکف ےک وتےبن افر وچیب

     1943    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 سویس، ًبساهَّلل، كوز ب٩ ًبسا٠٤ٟک ٗیسي بصی، وہ اپ٨ے واٟس سے، ہ٨یسة ب٨  َشیک ب٩ ابا٪ :  راوی

ا٢َ أ٧َِبَ  َٗ ٩ًَِ ص٨َُِیَسَة ب٨ِٔٔ  ََشٔ أَِخبََر٧َا ُسَویِْس  ثَىٔي أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ِیٔسيِّ َبِصٔیٌّ  َ٘ ِٟ ٠٤َِٟٔٔک ا ًَِبٔس ا ٩ًَِ كَِوزٔ ب٩ِٔ  ًَِبُس اهَّللٔ  یٔک ب٩ِٔ أ٧ََا 

٨ًَِطُ  ٨ََضِتىٔي  َٓ ََکٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ُِٟتَضا 
َ َشأ َٓ یَِبةٔ  َُِٟخَ ٨ًََِضا بٔا ًَائَٔظَة َرضَٔي اهَّللُ  َٟ٘ٔیُ     َِٟ ا َٗ بٔیطٔ  أَبَاَ٪  ّة َواَِشَ ًَٔظیَّ َِٟ  ا٧ِبٔٔذی  ا َٗ َو

َِٟح٨َِت٥ٔ  ٔ  َوا َّٓ ٤ُِٟزَ ٔ َوا بَّأئ َوا٨َّٟ٘ٔیر ٩ًَِ اٟسُّ ٠ًََِیطٔ َو٧ََضِتىٔي   ُُِسَوّة َوأَِوکٔي 

دة تنب رشکی نب اابؿ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ ئ

 

 
 وسدی، دبع اہلل، وطد نب دبعاکلمل یسیق رصبی، فہ اےنپ فادل ےس، ہ

دصہقی ےس الماقت یک رخہبی ںیم افر ںیم ےن اؿ ےس درایتف ای رشاب یک ٹھچلت ےس قلعتم وت اوہنں ےن عنم ای افر رفامای مت ذیبن وک 

دکف اشؾ ےک فتق وگھب افر مت اس وک حبص ےک فتق یپ گو افر اس وک مت ڈاٹ اگل دف )ینعی ارگ فہ کشم فریغہ ںیم وہ( افر ھجم وک عنم رفامای ) 

 ( وتےبن وچںیب رفینغ افر الیھک ربنت ےس۔ےک

دة تنب رشکی نب اابؿ :  رافی ئ

 

 
 وسدی، دبعاہلل، وطد نب دبعاکلمل یسیق رصبی، فہ اےنپ فادل ےس، ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفینغ ربونتں اک ایبؿ

 اتکب اال  :   ابب

 

ة
ب 
 رش

 رفینغ ربونتں اک ایبؿ

     1944    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زیاز ب٩ ایوب، اب٩ ازریص، ٣دتار ب٩ ١ٔ٠ٓ، ا٧ص :  راوی

٩ًَِ أَ   ١ُٕٔ ٠ُِٓ ٤ُِِٟدَتاَر ب٩َِ  ُ  ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ إِٔزرٔیَص  ا٢َ َحسَّ َٗ َّي اهَّللُ أَِخبََر٧َا زٔیَازُ ب٩ُِ أَیُّوَب  ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ٧َٕص 

َتةٔ  َّٓ ٤ُِٟزَ ٖٔ ا زُو ٩ًَِ اٟوُّ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

زاید نب اویب، انب ادرسی، اتخمر نب لفلف، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفینغ ربونتں ےس عنم 

 رفامای۔

 اتخمر نب لفلف، اسنزاید نب اویب، انب ادرسی،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ذموکرہ ربونتں ےک اامعتسؽ یک اممتعن رضفری یھت ہن ہک وطبر ادب ےک

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 ذموکرہ ربونتں ےک اامعتسؽ یک اممتعن رضفری یھت ہن ہک وطبر ادب ےک

     1945    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ س٠امی٪، یزیس ب٩ ہارو٪، ٨٣ؼور ب٩ حیا٪، سٌیس ب٩ جبیر، اب٩ ٤ًزو اب٩ ًباض :  راوی

ث٨ََا ٨ِ٣َُؼوُر ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ َّطُ  أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ُث أ٧َ ٕ یَُحسِّ ٌٔیَس ب٩َِ ُجَبیِر ٍَ َس َحیَّاَ٪ َس٤ٔ

َُّط ٧ََهي ٥َ أ٧َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ًَلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َُّض٤َا َطضَٔسا  ًَبَّإض أ٧َ ٍَ اب٩َِ ٤ًََُز َواب٩َِ  َّٓٔ   َس٤ٔ ٤ُِٟزَ َِٟح٨َِت٥ٔ َوا بَّأئ َوا ٩ًَِ اٟسُّ

ٔ ث٥َُّ َتََل َر  َٓ َوا٨َّٟ٘ٔیر ٨ُِط  ًَ  ٥ِ ُٛ َُٓدُذوُظ َو٣َا ٧ََضا ٥ِ اٟزَُّسو٢ُ  ُٛ ٔ اِْلَیَة َو٣َا آَتا ٥َ َصٔذظ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   ا٧َِتُضواُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

ادمح نب امیلسؿ، زیدی نب اہرفؿ، وصنمر نب ایحؿ، دیعس نب ریبج، انب رمعف انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک اؿ دفونں ےن روسؽ رکمی 

ہلل ہیلع فآہل فملس رپ اہشدت دی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ ) دکف ےک( وتےبن الیھک رفینغ افر وچیب ربنت یلص ا

ےس رھپ اس آتی یک التفت رفامیئ مت وک  و روسؽ)یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( د ں اس وک ےل گو افر سج ےس عنم رک ں اس ےس ابز روہ 

 )رک اج(۔

 دمح نب امیلسؿ، زیدی نب اہرفؿ، وصنمر نب ایحؿ، دیعس نب ریبج، انب رمعف انب ابعسا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 ذموکرہ ربونتں ےک اامعتسؽ یک اممتعن رضفری یھت ہن ہک وطبر ادب ےک

     1946    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس، ًبساهَّلل، س٠امی٪ تیَّم، اس٤اء ب٨  یزیس :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أَِس٤َاَئ ب٨ِٔٔ  َیزٔیَس  َ٪ اٟتَِّیَّٔمِّ  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ َٟ أَِخبََر٧َا ُسَویِْس  ا٢ُ  َ٘ َضا شُ َٟ  ٕ٥ٓ ا٢َ اب٩ُِ ًَ َٗ ا٢َ  َٗ طُ أ٧ََْص 

 َ ٠ُُِٗ  بَل ا٧َِتُضوا  َٓ ٨ًَِطُ   ٥ِ ُٛ َُٓدُذوُظ َو٣َا ٧ََضا ٥ِ اٟزَُّسو٢ُ  ُٛ زَّ َوَج١َّ ٣َا آَتا ًَ ١ِ اهَّللُ  ُ٘ ٥َِٟ َش ١ِ اهَّللُ َو٣َا لَاَ٪ ًَبَّإض أَ ُ٘ ٥ِ َش َٟ ا٢َ أَ َٗ ي 

ََٗضي اهَّللُ َوَرُسوُٟطُ أَ  ٨َ٣ٕٔة إَٔذا  ِْ ٩ٕ٣ٔ َو َا ٣ُ ِْ ِّي أَِطَضُس أَ٪َّ ٧َٔييَّ اهَّللٔ ٤ُٟٔ إٔن َٓ ا٢َ  َٗ ٠ُُِٗ  بَلَي  ِٟدٔیََرةُ ٩ِ٣ٔ أ٣َِزٔص٥ِٔ  ُض٥ِ ا َٟ ٣ِّزا أَِ٪ یَُٜوَ٪ 

َِٟح٨َِت٥ٔ  بَّأئ َوا ٔ َواٟسُّ یَّر َ٘ ٤ُِٟ ٔ َوا ٩ًَِ ا٨َّٟ٘ٔیر ٥َ ٧ََهي  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َػل



 

 

ےس رفاتی ےہ ہک اس ےن اےنپ اچچ ےک ڑلےک ےس ہک  نج اک انؾ رضحت اسن اھت۔ رضحت  وسدی، دبع اہلل، امیلسؿ یمیت، اامسء تنب زیدی

انب ابعس ےن اہک دخافدن دقفس ےن ںیہن رفامای  و مکح رکے مت وک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس وک امؿ گو افر سج ےس عنم رکے 

زعفلج ےن ںیہن رفامای ہک یسک املسمؿ رمد ای املسمؿ وعرت وک  اس ےس وچب۔ ںیم ےن رعض ای ویکں ںیہن۔ رھپ اوہنں ےن رفامای اہلل

اس  سج فتق اہلل افر اس اک روسؽ )یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( یسک ابت اک ہلصیف رک د ں وت اےنپ اکومں ںیم ا رایر ںیہن راتہ ہکلب اہلل افر

ں ںیہن۔ اس رپ اوہنں ےن اہک ںیم اہشدت داتی وہں ےک روسؽ ےک ہلصیف ےک وماقف لمع رکان الزؾ وہ اج ا ےہ ںیم ےن رعض ای ویک

 ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ ےہ وچیب افر رفینغ افر ) دکف ےک( وتےبن افر الیھک ےک ربنت ےس۔

 وسدی، دبعاہلل، امیلسؿ یمیت، اامسء تنب زیدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اؿ ربونتں اک ایبؿ

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 اؿ ربونتں اک ایبؿ

     1947    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ یزیس، بہز ب٩ اسس، طٌبہ، ٤ًزو ب٩ ٣زة، زاذا٪ :  راوی

٤ًَِزُو ب٩ُِ َیزٔیَس  ا٢َ  أَِخبََر٧َا  َٗ ُ  َزاَذاَ٪  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ٣ُزََّة  ا٢َ أَِخبََرنٔي  َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا بَِضزُ ب٩ُِ أََسٕس َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ُِٟ َ َسأ

 ٔ ٥َ ف ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َتُط ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٌِ ثِىٔي بَٔظِیٕئ َس٤ٔ ٠ُُِٗ  َحسِّ ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ ٤ًََُز  ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ ًَ َٗ ُظ  ِ َُٓسِّ ي اِْلَِؤًَیٔة َو

٩ًَِ اٟسُّ  َِٟحزََّة َو٧ََهي  و٧َُط أْمُتَْن ا ٔذی ُتَش٤ُّ
َّٟ َِٟح٨َِت٥ٔ َوصَُو ا ٩ًَِ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ََ اهَّللٔ َػل ِٟرَقِ و٧َطُ أْمُتَْن ا ٔذی ُتَش٤ُّ

َّٟ بَّأئ َوصَُو ا

ٔ َوهٔ  ٩ًَِ ا٨َّٟ٘ٔیر یَّرُ َو٧ََهي  َ٘ ٤ُِٟ َّٓٔ  َوصَُو ا ٤ُِٟزَ ٩ًَِ ا و٧ََضا َو٧ََهي   َي ا٨َِّٟد٠َُة َی٨ِرُقُ

رمعف نب زیدی، زہب نب ادس، ہبعش، رمعف نب رمة، زاذاؿ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت دبعاہلل نب رمع ےس درایتف ای ہک ھجم ےس 

 وہ ربونتں ےک قلعتم اؿ یک ریسفت ےک اسھت۔ اس رپ اوہنں ےن اہک مت ھچک لقن رکف  و مت ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک 

  ےس عنم رفامای سج وک مت رج ےتہک وہ )اس ظفل یک رشتحی زگر یکچ( سج وک مت رقع ےتہک وہ 

 

ب

 

خت

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ئر  ےس۔
قی

 

ی
 افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای 

 دی، زہب نب ادس، ہبعش، رمعف نب رمة، زاذاؿرمعف نب زی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

نک ربونتں ںیم ذیبن انبان درتس ےہ اس ےس قلعتم ااحدثی افر وکشمں ںیم ذیبن انبےن ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک اک 

 ایبؿ

 اتکب اال رش :   ابب

 

ة
ب 

 

 نک ربونتں ںیم ذیبن انبان درتس ےہ اس ےس قلعتم ااحدثی افر وکشمں ںیم ذیبن انبےن ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک اک ایبؿ

     1948    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سوار ب٩ ًبساهَّلل ب٩ سوار، ًبساٟوہاب ب٩ ًبسا٤ٟحیس، ہظا٦، ٣ح٤س، ابوہزیزہ :  راوی

ًَ أَِخ  ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ  ٤َِٟحٔیٔس  ًَِبٔس ا َِٟوصَّأب ب٩ِٔ  ًَِبُس ا ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ َسوَّ اُر ب٩ُِ  ا٢َ بََر٧َا َسوَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٕس  ٩ِ ٣َُح٤َّ

َٗسٔ  ِیٔص حٔیَن  َ٘ ِٟ ِبٔس ا ًَ َس  ِٓ ٥َ َو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َّٓٔ  ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٤ُِٟزَ ٩ًَِ ا ٔ َو ٩ًَِ ا٨َّٟ٘ٔیر بَّأئ َو ٩ًَِ اٟسُّ ٠َِیطٔ  ًَ ٣ُوا 

ُض٥ِ ائَِذِ٪ لٔي یَا َر  ـُ ٌِ ا٢َ َب َٗ بُِط ح٠ُِّوا  ائَٔک أَِوٛٔطٔ َواَِشَ َ٘ ا٢َ ا٧ِتَبِٔذ فٔي ٔس َٗ ٤َِِٟحبُوبَةٔ َو ٤َِٟزَاَزةٔ ا ا٢َ إّٔذا َوا َٗ ُسو٢َ اهَّللٔ فٔي ٣ِٔث١ٔ صََذا 

٠ََضا ٣ِٔث١َ  ٌَ ُٕ َذَٟٔک  َتِح ٔ َشٔؼ ٔ َوأََطاَر بَٔیٔسظ  صَٔذظ

وسار نب دبعاہلل نب وسار، دبعاگواہب نب دبعادیجمل، اشہؾ، دمحم، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

رض وہےئ )دکف ےک( وتےبن ہلیبق دبعاسیقل ےک گووگں وک عنم رفامای سج فتق فہ گوگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم اح

ئر  افر رفینغ ربنت )فریغہ( ےل رک افر اہک ہک اےنپ زیکشمہ ںیم ذیبن ایتر رکف رھپ اس رپ مت ڈاٹ اگل گو افر اس وک یھٹیم یھٹیم یپ گو
قی

 

ی
 )ینعی 

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وخب ذاہقئ ےل رک اس وک یپ گو( ضعب ےن اہک ای روسؽ اہلل! ھجم وک اس یک ااجزت اطعء رفامںیئ۔ آپ یلص اہلل 

 مت ہا ےت وہ ہک اس وک اک ا رکگو رھپ اےنپ اہھت ےس ااشرہ رفامای ایبؿ رکےن ےک ےیل اس یک زیتی افر دشت وک۔

 وسار نب دبعاہلل نب وسار، دبعاگواہب نب دبعادیجمل، اشہؾ، دمحم، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 نک ربونتں ںیم ذیبن انبان درتس ےہ اس ےس قلعتم ااحدثی افر وکشمں ںیم ذیبن انبےن ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک اک ایبؿ

     1949    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 جزیخ، ابوزبیر، جابز سویس، ًبساهَّلل، اب٩ :  راوی

  ُ ٌِ ٔ َس٤ٔ ا٢َ أَبُو اٟزُّبَیِر َٗ ا٢َ َو َٗ ائَّة  ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ ِٔقَ ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ َّي أَِخبََر٧َا ُسَویِْس  و٢ُ ٧ََهي َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ُ٘ َجابّٔزا َش



 

 

بَّ  َّٓٔ  َواٟسُّ ٤ُِٟزَ َِٟحزِّ َوا ٩ًَِ ا  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ُط ٓٔیطٔ اهَّللُ  َٟ اّئ ی٨َُِبِذ  َ٘ ٥ِ َیحِٔس ٔس َٟ ٥َ إَٔذا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٔ َولَاَ٪ ا٨َّٟٔييُّ َػل أئ َوا٨َّٟ٘ٔیر

َُٟط فٔي َتِوٕر ٩ِ٣ٔ حَٔحاَرةٕ   ٧ُبَٔذ 

امیئ رفینغ ربنت افر ) وسدی، دبع اہلل، انب رججی، اوبزریب، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رف

دکف ےک( وتےبن افر وچیب ربنت ےک اامعتسؽ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس سج فتق زیکشمہ ہن وہ ا ذیبن انبےن ےک ےیل وت 

 رھتپ ےک ربنت ںیم ذیبن ایتر ای اج ا۔

 وسدی، دبعاہلل، انب رججی، اوبزریب، اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 نک ربونتں ںیم ذیبن انبان درتس ےہ اس ےس قلعتم ااحدثی افر وکشمں ںیم ذیبن انبےن ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک اک ایبؿ

     1950    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ خاٟس، اسحٙ، ا ازرٚ، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ابوس٠امی٪، ابوزبیر، جابز :  یراو

٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ أَبٔي  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  َٚ ىٔي اِْلَِزَر ٌِ ُٙ َش ث٨ََا إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ ٕ أَِخبََرنٔي أَِح٤َُس ب٩ُِ َخأٟٕس  ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟزُّبَیِر  ٪َ ُس٠َامِیَ

ا٢َ لَاَ٪ َر  َٟطُ فٔي َٗ اْئ ٨َِ٧بُٔذ  َ٘ ُط ٔس َٟ ٥َِٟ َی٩ُِٜ  إَٔذا  َٓ إئ  َ٘ َٟطُ فٔي ٔس ٥َ ی٨َُِبُذ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َو٧ََهي ُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ َتِورٔ بَٔزا٦ٕ 

  َّٔٓ ٤ُِٟزَ ٔ َوا بَّأئ َوا٨َّٟ٘ٔیر ٩ًَِ اٟسُّ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل

 اخدل، ااحسؼ ، االزرؼ، دبعاکلمل نب اوبامیلسؿ، اوبزریب، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ادمح نب

فاےطس کشم ںیم ذیبن ایتر یک اجیت رھپ ارگ کشم ہن وہیت وت رھتپ ےک ربنت ںیم ) ایتر رکےت( افر اممتعن رفامیئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

  افر رفینغ ربنت ےس۔فملس ےن دکف ےک وتےبن

 ادمح نب اخدل، اقحس، االزرؼ، دبعاکلمل نب اوبامیلسؿ، اوبزریب، اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

  افر وکشمں ںیم ذیبن انبےن ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک اک ایبؿنک ربونتں ںیم ذیبن انبان درتس ےہ اس ےس قلعتم ااحدثی

     1951    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سوار ب٩ ًبساهَّلل ب٩ سوار، خاٟس ب٩ حارث، ًبسا٠٤ٟک، ابوزبیر، جابز :  راوی



 

 

ا٢َ َحسَّ  َٗ إر  ًَِبسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ َسوَّ اُر ب٩ُِ  ٩ًَِ  ث٨ََاأَِخبََر٧َا َسوَّ  ٔ ث٨ََا أَبُو اٟزُّبَیِر ا٢َ َحسَّ َٗ ٠٤َِٟٔٔک  ًَِبُس ا ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟحارٔٔث  َخأُٟس ب٩ُِ ا

ٔ َوا بَّأئ َوا٨َّٟ٘ٔیر ٩ًَِ اٟسُّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهي  َّي اهَّللُ  ٨ًَِطُ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٕ َرضَٔي اهَّللُ  َّٓٔ  َجابٔز ٤ُِٟزَ  َِٟحزِّ َوا

ار نب دبعاہلل نب وسار، اخدل نب احرث، دبعاکلمل، اوبزریب، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وس

 اممتعن رفامیئ ) دکف ےک( وتےبن افر وچیب افر الیھک افر رفینغ ربنت ےس۔

 وسار نب دبعاہلل نب وسار، اخدل نب احرث، دبعاکلمل، اوبزریب، اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یٹم ےک ربنت یک ااجزت

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 یٹم ےک ربنت یک ااجزت

     1952    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٢، ٣حاہس، ابوًیاق، ًبساهَّللابزاہی٥ ب٩ سٌیس، سٔیا٪، س٠امی٪ ا احو :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس  ُ٪ اِْلَِحَو٢ُ  ث٨ََا ُس٠َامِیَ ا٢َ َحسَّ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ًَِبٔس اهَّللٔ أَ٪َّ  أَِخبََر٧َا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس  ٩ًَِ أَبٔي ًَٔیإق 

َِٟحزِّ  َؽ فٔي ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َرخَّ َّي اهَّللُ  َّٕٓ   ا٨َّٟٔييَّ َػل  َُیَِر ٣ُزَ

اربامیہ نب دیعس، ایفسؿ، امیلسؿ االوحؽ، اجمدہ، اوبایعض، دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااجزت 

 اطعء رفامیئ یٹم ےک ربنت ںیم ذیبن ایتر رکےن یک ہک سج رپ الھک ہن یگل وہ۔

 ؽ، اجمدہ، اوبایعض، دبعاہللاربامیہ نب دیعس، ایفسؿ، امیلسؿ االوح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رہ اکی ربنت یک ااجزت

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 رہ اکی ربنت یک ااجزت

     1953    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ًبساٌٟوی٥، ا احوؾ ب٩ جواب، ٤ًار ب٩ رزیٙ، ابواسحٙ، زبیر ب٩ ًسی، اب٩ بزیسہًباض  :  راوی



 

 

ثَُض٥ِ  َُّط َحسَّ ٕٙ أ٧َ ارٔ ب٩ِٔ ُرَزیِ َّ٤ًَ  ٩ًَِ إب  ٩ًَِ اِْلَِحَؤؾ ب٩ِٔ َجوَّ ٔوی٥ٔ  ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا بَّاُض ب٩ُِ  ٌَ ِٟ ٔ ب٩ِٔ  أَِخبََر٧َا ا ٩ًَِ اٟزُّبَیِر  َٙ ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح

 ٩ًَِ ٩ًَِ ُٟ  ًَٔسٓیٕ  ٨ُِ  ٧ََضِیُت٥ُِٜ  ُٛ ِّي  ٔن ٥َ إ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  زُوا اب٩ِٔ بَُزیَِسَة  َتزَوَّ َٓ ُحو٦ٔ اِْلََؿاؤيِّ 

بُوا َو  َة َواَِشَ ُ اِْلٔخَ
ََّضا تَُذَکِّ َٓإ٧ٔ بُورٔ  ُ٘ ِٟ وا َو٩ِ٣َ أََراَز زَٔیاَرَة ا وا ل١َُّ ٣ُِشَٔکٕ َوازَّٔخُ ُ٘  اتَّ

ابعس نب دبعامیظعل، االوحص نب  واب، امعر نب رزقی، اوب ااحسؼ ، زریب نب دعی، انب ربدیہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل 

ڑف افر  و ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ںیم ےن مت وک رقابوینں ےک وگتش رھک وھچڑےن ےس عنم رفامای اھت اب مت گوگ اھکؤ افر رھک وھچ

صخش ربقفں یک زایرت رکان ہاےہ فہ رکے ویکہکن ربقفں یک زایرت آرخت یک اید دالیت ےہ افر مت گوگ رہ اکی )مسق یک( رشاب ںوی 

 نکیل  و ہشن دیپا رکے اس ےس وچب۔

 ابعس نب دبعامیظعل، االوحص نب  واب، امعر نب رزقی، اوباقحس، زریب نب دعی، انب ربدیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 رہ اکی ربنت یک ااجزت

     1954    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 هَّلل ب٩ بزیسہ٣ح٤س ب٩ آز٦ ب٩ س٠امی٪، اب٩ ٓـی١، ابوس٨ا٪، ٣حارب ب٩ زثار، ًبسا :  راوی

بِ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َُحارٔٔب ب٩ِٔ زٔثَإر  ٩ًَِ أَبٔي ٔس٨َإ٪  ِی١ٕ  ـَ ُٓ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٪َ ُس ب٩ُِ آَز٦َ ب٩ِٔ ُس٠َامِیَ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَِخبََرنٔي ٣َُح٤َّ ٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ بَُزیَِسَة 

 َ ٨ُِ  ٧ ُٛ ِّي  ٔن ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  ٩ًَِ ُُٟحو٦ٔ اِْلََؿاؤيِّ َٗ زُوُروَصا َو٧ََضِیُت٥ُِٜ  َٓ بُورٔ  ُ٘ ِٟ ٩ًَِ زَٔیاَرةٔ ا َضِیُت٥ُِٜ 

بُوا فٔي اِْلَ  َٓاَِشَ إئ  َ٘  فٔي ٔس
٩ًَِ ا٨َّٟبٔیٔذ إ ٔاَّ َٓأ٣َِٔشُٜوا ٣َا بََسا َل٥ُِٜ َو٧ََضِیُت٥ُِٜ  َٚ ثَََلثَةٔ أَیَّا٦ٕ  ِو بُوا ٣ُ َٓ اِسَ٘ٔیٔة ل٠َُِّضا َو َا َترِشَ  ِشَٔکّ

دمحم نب آدؾ نب امیلسؿ، انب لیضف، اوبہک ؿ، احمرب نب داثر، دبعاہلل نب ربدیہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس ےن اراشد رفامای ںیم ےن مت وک ربقفں یک زایرت رکےن ےس عنم ای اھت نکیل اب مت گوگ وبقر یک زایرت رکف افر ںیم ےن مت وک عنم 

رقابوینں ےک وگتش وک نیت دؿ ےس زایدہ رےنھک ےک ےیل نکیل اب سج فتق کت اہمترا دؽ ہاےہ مت اس وک رھک گو افر ںیم ےن  ای اھت

مت گووگں وک ذیبن انبےن یک اممتعن یک یھت نکیل کشم ںیم۔ اب امتؾ ربونتں ںیم ذیبن انبؤ نکیل اس رشاب ےس وچب )ینعی ابلکل دفر روہ( 

  و ہشن دیپا رکے۔

 دمحم نب آدؾ نب امیلسؿ، انب لیضف، اوبہک ؿ، احمرب نب داثر، دبعاہلل نب ربدیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 رہ اکی ربنت یک ااجزت

     1955    سیثح                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ٌسا٪ ب٩ ًیسٰي ب٩ ٣ٌسا٪ رحاني، حش٩ ب٩ اًین، زہیر، زبیس، ٣حارب، اب٩ بزیسہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ًِیََن  َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ أَ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ انٔيُّ  ََِٟحَّ َساَ٪ ا ٌِ َساَ٪ ب٩ِٔ ًٔیَسي ب٩ِٔ ٣َ ٌِ ُس ب٩ُِ ٣َ ا٢َ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ث٨ََا ُزَصیِْر  ث٨ََا  َحسَّ َحسَّ

 ِّ ٔن ٥َ إ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ بَُزیَِسَة  ٩ًَِ ٣َُحارٕٔب  ٩ًَِ ثَََلٕث ُزبَِیْس  ٨ُِ  ٧ََضِیُت٥ُِٜ  ُٛ ي 

٥ِ زٔیَاَرتَُضا َخیِّرا َو٧ََضِیُت٥ُِٜ  ُٛ َِٟتزِٔز زُوُروَصا َو َٓ بُورٔ  ُ٘ ِٟ َٓک٠ُُوا ٨ِ٣َٔضا ٣َا ٔطئُِت٥ِ َو٧ََضِیُت٥ُِٜ  زَٔیاَرةٔ ا َس ثَََلٕث  ٌِ ٩ًَِ ُُٟحو٦ٔ اِْلََؿاؤيِّ َب

ا بُوا ٣ُِشَٔکّ ًَإئ ٔطئُِت٥ِ َو َا َترِشَ بُوا فٔي أَیِّ ؤ َٓاَِشَ بَٔة فٔي اِْلَِؤًَیٔة   ٩ًَِ اِْلََِشٔ

رب، انب ربدیہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل دمحم نب دعماؿ نب ٰیسیع نب دعماؿ رحاین، نسح نب انیع، زریہ، زدیب، احم

ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ںیم ےن مت گووگں وک نیت اایشء ےس عنم ای اھت اکی وت زایرت وبقر ےس نکیل مت گوگ اب زایرت رکف افر 

رقابین اک وگتش رےنھک ےس اب سج فتق کت مت وک زایرت ےس ریخ احلص وہیگ افر ںیم ےن عنم ای اھت مت گووگں وک نیت رفز ےس زایدہ 

دؽ ہاےہ اس ںیم ےس اھکؤ افر عنم ای اھت ںیم ےن ربونتں ںیم رشاب ےنیپ ےس اب سج ربنت ںیم ہاوہ ںوی نکیل  و ہشن دیپا رکے اس 

 وک ہن ںوی۔

 دمحم نب دعماؿ نب ٰیسیع نب دعماؿ رحاین، نسح نب انیع، زریہ، زدیب، احمرب، انب ربدیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 رہ اکی ربنت یک ااجزت

     1956    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوس٠امی٪، ًبساهَّلل ب٩ بزیسہابوبَک ب٩ ًلي، ابزاہی٥ ب٩ ححاد، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ح٤از ب٩  :  راوی

ث٨ََا َح٤َّازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟححَّأد  ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ًَِبسٔ أَِخبََر٧َا أَبُو بََِکٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ٪َ ازٔ ب٩ِٔ أَبٔي ُس٠َامِیَ ٩ًَِ َح٤َّ

ا٢َ َرُسو َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َٓا٧ِتَبُٔذوا ٓامَٔی بََسا َل٥ُِٜ اهَّللٔ ب٩ِٔ بَُزیَِسَة  ٩ًَِ اِْلَِؤًَیٔة  ٨ُِ  ٧ََضِیُت٥ُِٜ  ُٛ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٢ُ اهَّللٔ َػل

٥ِ َول١َُّ ٣ُِشَٔکٕ  ُٛ  َوإٔیَّا

 اہلل ہیلع فآہل اوبرکب نب یلع، اربامیہ نب اجحج،  ،ند نب ہملس،  ،ند نب اوبامیلسؿ، دبعاہلل نب ربدیہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص



 

 

ر فملس ےن اراشد رفامای ںیم ےن مت گووگں وک ربونتں ےس عنم ای اھت نکیل اب مت گوگ سج ربنت ںیم ہاوہ ذیبن ایتر رکف افر رہ اکی ہشن آف

 شء ےس وچب۔

 اوبرکب نب یلع، اربامیہ نب اجحج،  ،ند نب ہملس،  ،ند نب اوبامیلسؿ، دبعاہلل نب ربدیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 رہ اکی ربنت یک ااجزت

     1957    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بیس ال٨ٜسی خاساني، ًبساهَّلل ب٩ بزیسہابوًلي ٣ح٤س ب٩ یحٌي ب٩ ایوب ٣زوزی، ًبساهَّلل ب٩ ًث٤ا٪، ًیسٰي ب٩ ً :  راوی

ا َٗ ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َیِحٌَي ب٩ِٔ أَیُّوَب ٣َزَِوزٔیٌّ  ًَلٓٔيٕ ٣َُح٤َّ ث٨ََا ًٔیَسي ب٩ُِ ًُبَِیٕس أَِخبََر٧َا أَبُو  ٢َ َحسَّ

ِبَس اهَّللٔ بِ  ًَ   ُ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ اَسانٔيٌّ  ٨ِٜٔٔسیُّ ُخَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَِی٨َا صَُو َشٔشیرُ إٔذِ َح١َّ اِل ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٩َ بَُزیَِسَة 

َث  ٌَ َب َٓ بُو٧َُط  اْب َشرِشَ َُٟض٥ِ ََشَ اُٟوا یَا ٧َٔييَّ اهَّللٔ  َٗ ِوُت  ا٢َ ٣َا صََذا اٟؼَّ َ٘ َٓ ّلا  َِ َٟ ُض٥ِ  َٟ  ٍَ ََٓش٤ٔ ِو٦ٕ  َ٘ ِو٦ٔ بٔ َ٘ ِٟ ٔلَي ا ا٢َ فٔي أَیِّ   إ َ٘ َٓ ًَاص٥ُِ  َس َٓ

بُوا إ ٔاَّ ٓامَٔی  ا٢َ  َا َترِشَ َ٘ َٓ  ْٖ و ٨ََٟا ُُظُ َِٟیَص  بَّأئ َو ٔ َواٟسُّ اُٟوا ٨َِ٧تَبُٔذ فٔي ا٨َّٟ٘ٔیر َٗ ٠َبَٔث َطِیٕئ َت٨ِتَبُٔذوَ٪  َٓ ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ  ًَ ِیُت٥ِ  َٛ  أَِو

 َ٠ًَ  ٍَ اُٟوا یَا بَٔذَٟٔک ٣َا َطاَئ اهَّللُ أَِ٪ َی٠َِبَث ث٥َُّ َرَج َٗ ِس َص٠َُِٜت٥ِ  َٗ  ٥ِ ُٛ ا٢َ ٣َا لٔي أََرا َٗ وا  ِس أََػابَُض٥ِ َوبَاْئ َواِػرَفُّ َٗ َٓإَٔذا ص٥ُِ  ِیض٥ِٔ 

بُوا َول١ُُّ ٣ُِشَٔکٕ رَحَ  ا٢َ اَِشَ َٗ ٠ًََِیطٔ  ِی٨َا  َٛ  ٣َا أَِو
٠َِی٨َا إ ٔاَّ ًَ   َ٣ِ  ا٦ْ ٧َٔييَّ اهَّللٔ أَِرُؿ٨َا َوبٔیَئْة َورَحَّ

ییحی نب اویب رمفزی، دبعاہلل نب امثعؿ، ٰیسیع نب دیبع ادنکلی رخااسین، دبعاہلل نب ربدیہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اوبیلع دمحم نب 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفس ںیم ےھت ہک اس دفراؿ اکی وقؾ )امجتع ےک( وشر ف بغش یک آفاز ینس۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ےہ؟ گووگں ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! فہ اکی رطح یک رشاب ایپ رکےت ںیہ اس وک یپ رےہ  فملس ےن درایتف رفامای ہی یسیک آفاز

وہنں ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یسک وک اؿ یک اجبن رفاہن ای افر البای رھپ رفامای مت گوگ نک ربونتں ںیم ذیبن ایتر رکےت وہ؟ ا

ئر  افر دابء ںیم ایتر رکےت ںیہ افر
قی

 

ی
امہرے اپس اس ےک العفہ دفرسے ربنت ںیہن ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  ےن اہک مہ 

رفامای ہن ںوی نکیل اس ربنت ےس ہک سج ںیم ڈاٹ یگل وہیئ وہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھچک رفز کت رہھٹے رےہ سج فتق کت 

فملس ےن اؿ گووگں وک داھکی ہک فہ گوگ اکی فابء )دشدی امیبری( ہک اہلل اعتیل وک وظنمر اھت اس رطػ رھپ آےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ےن  ےس ےلیپ وہ رےہ ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ھجم وک ای وہ ایگ ہک ںیم دھکی راہ وہں ہک مت گوگ ابتہ وہ ےئگ وہ اوہنں

فر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ گووگں رپ اکی رشاب وک اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ گووگں یک زنیم فابیئ ےہ ا



 

 

رحاؾ رقار دے دای ےہ رگم سج رشاب رپ مہ گوگ ڈاٹ اگل د ں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںوی رہ اکی رشاب وک نکیل 

 اس رشاب ےس وچب  و ہشن دیپا رکے۔

 نب امثعؿ، ٰیسیع نب دیبع ادنکلی رخااسین، دبعاہلل نب ربدیہاوبیلع دمحم نب ییحی نب اویب رمفزی، دبعاہلل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 رہ اکی ربنت یک ااجزت

     1958    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیَل٪، ابوزاؤز حرفی و ابواح٤س زبیسی، سٔیا٪، ٨٣ؼور، سا٥ٟ، جابز :  راوی

َیا ِٔ ٩ًَِ ُس یُّ َوأَبُو أَِح٤ََس اٟزُّبَیِرٔیُّ  َِٟحرَفٔ ث٨ََا أَبُو َزاُوَز ا ا٢َ َحسَّ َٗ ٕ أَِخبََر٧َا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َُِیََلَ٪  ٩ًَِ َجابٔز ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر   ٪َ

َٟیِ  أَ٪َّ َرُسو٢َ  َِٟ  یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  ا َ٘ َٓ َِٜ  اِْلَِنَؼاُر  ٖٔ َط زُو ٩ًَِ اٟوُّ ا ٧ََهي  َّ٤َٟ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٢َ اهَّللٔ َػل َ٘ َٓ ًَاْئ  ٨ََٟا ؤ َص 

ََل إّٔذا َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ   ا٨َّٟٔييُّ َػل

ؿ، وصنمر، اسمل، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ومحمد نب الیغؿ، اوبداؤد رفحی ف اوبادمح زدیبی، ایفس

سج فتق ربونتں ےس اممتعن رفامیئ وت ہلیبق ااصنر ےک گووگں ےن اکشتی یک افر رفامای مہ گووگں ےک اپس دفرسے مسق ےک ربنت 

  ںیہن رک ا۔ںیہن ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای کیھٹ ےہ ںیم اممتعن یھب

 ومحمد نب الیغؿ، اوبداؤد رفحی ف اوبادمح زدیبی، ایفسؿ، وصنمر، اسمل، اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رشاب یسیک ےش ےہ؟

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 رشاب یسیک ےش ےہ؟

     1959    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس، ًبساهَّلل، یو٧ص، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، ابوہزیزہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب ٤َُِٟشیَّٔب  ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٩ًَِ یُو٧َُص  ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ُتَٔي َرُس أَِخبََر٧َا ُسَویِْس  ا٢َ أ َٗ َّي ي صَُزیِزََة  و٢ُ اهَّللٔ َػل



 

 

 َٓ أََخَذ ا٠َّٟبََن  َٓ َِٟیض٤َٔا  ٔ ٨ََوَز إ َٓ َٟبَٕن  ٕ َو َسَحیِٔن ٩ِ٣ٔ َخ٤ِز َ٘ َی بٔطٔ بٔ ِی٠ََة أرُِسٔ َٟ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َِٟح٤ُِس اهَّللُ  ََل٦ ا ٠ًََِیطٔ اٟشَّ َٟطُ ٔجبِرٔی١ُ  ا٢َ  َ٘

َِٟد٤ِزَ  ِو أََخِذَت ا َٟ ةٔ  ٔٔرِطَ ٔذی َصَساَ  ٠ِٟٔ
َّٟ ُتَک  ِهَّلِل ا  ََُوِت أ٣َُّ

وسدی، دبع اہلل، ویسن، زرہی، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم بش 

رعماج ںیم دف ایپےل شیپ ےیک ےئگ اکی ایپہل ںیم رشاب یھت افر دفرسے ںیم دفدھ اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دفدھ اک 

 ایل اس رپ ربجالیئ انیم ےن رفامای اس دخا اک رکش ف ااسحؿ ےہ ہک سج ےن مت گووگں وک رطفت ےک اطمقب دہاتی ےس ونازا ارگ ایپہل ےل

 مت رشاب اک ایپہل ےل ےتیل وت اہمتری اتم رمگایہ ںیم التبم وہ اجیت۔

 وسدی، دبعاہلل، ویسن، زرہی، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 رشاب یسیک ےش ےہ؟

     1960    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبسا اًلي، خاٟس، اب٩ حارث، طٌبہ، ابوبَک ب٩ حٔؽ، اب٩ ٣حیریز :  راوی

 َ ِٕٔؽ أَِخبََر٧ ُ  أَبَا بََِکٔ ب٩َِ َح ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط َِٟحارٔٔث  ٩ًَِ َخأٟٕس َوصَُو اب٩ُِ ا ًِلَي  ًَِبسٔ اِْلَ ُس ب٩ُِ  ُ  اب٩َِ  ا ٣َُح٤َّ ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ َش

٩ًَِ ا٨َّٟئ   ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ َرُج١ٕ ٩ِ٣َ أَِػَحأب ا٨َّٟٔييِّ َػل ُث  ٕ یَُحسِّ ُب ٧َاْض ٣َُحیِرٔیز ا٢َ َشرِشَ َٗ  ٥َ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  يِّ َػل

ٔ اِس٤َٔضا یِر َِ و٧ََضا بٔ َِٟد٤َِز ُشَش٤ُّ ًٔي ا  ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ

دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، انب احرث، ہبعش، اوبرکب نب صفح، انب ریحمزی اکی احصیب یک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس 

ؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریمی اتم ےک ھچک رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن روس

 گوگ رشاب ایپ رک ں ےگ نکیل اس اک انؾ وکیئ دفرسا ر ںیھ ےگ )وت اؿ گووگں وک دفرہا انگہ وہاگ (۔

 دمحم نب دبعاالیلع، اخدل، انب احرث، ہبعش، اوبرکب نب صفح، انب ریحمزی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رشاب ےنیپ یک ذمتم ےس قلعتم

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش



 

 

 رشاب ےنیپ یک ذمتم ےس قلعتم

     1961    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ً٘ی١، اب٩ طہاب، ابوبَک ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ حارث، ابوہزیزہ ًیسي ب٩ ح٤از، ٟیث، :  راوی

ِبٔس ا ًَ ٩ًَِ أَبٔي بََِکٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ا٠َِّٟیُث  َٗ ازٕ  ٩ًَِ أَبٔي أَِخبََر٧َا ًٔیَسي ب٩ُِ َح٤َّ َِٟحارٔٔث  ٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا

ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ  َٗ ا٢َ  َٗ َِٟد٤َِز َطارٔبَُضا حٔی صَُزیَِزَة  ُب ا ٩ْ٣ٔ َو َا َشرِشَ ِْ ٥َ  َا یَزِنٔي اٟزَّانٔي حٔیَن َیزِنٔي َوصَُو ٣ُ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َن َػل

ٍُ ا٨َّٟ  َٓ ٩ْ٣ٔ َو َا ی٨ََِتضُٔب ٧ُِضَبّة َیزِ ِْ ُٚ َوصَُو ٣ُ ُٚ حٔیَن َشُِسٔ ارٔ ُٚ اٟشَّ ٩ْ٣ٔ َو َا َشُِسٔ ِْ بَُضا َوصَُو ٣ُ َِٟیطٔ ٓٔیَضا أَبَِؼاَرص٥ُِ  اُض َشرِشَ ٔ إ

 ٩ْ٣ٔ ِْ  حٔیَن ی٨ََِتضٔبَُضا َوصَُو ٣ُ

یسیع نب  ،ند، ثیل، لیقع، انب اہشب، اوبرکب نب دبعارلنمح نب احرث، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

فہ ومنم ںیہن وہ ا افر سج فتق رشاب ےنیپ فاال صخش فملس ےن اراشد رفامای سج فتق زان رکےن فاال صخش زان اک اراکتب رک ا ےہ وت 

رشاب اتیپ ےہ وت فہ صخش ومنم ںیہن وہ ا افر سج فتق وچر وچری رک ا ےہ وت فہ ومنم ںیہن وہ ا افر سج فتق وکیئ صخش ایسی شء 

 وک گو ات ےہ ہک سج وک گوگ آھکن ااھٹ رک د ںیھک وت فہ صخش ومنم ںیہن راتہ۔

 ثیل، لیقع، انب اہشب، اوبرکب نب دبعارلنمح نب احرث، اوبرہریہیسیع نب  ،ند،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 رشاب ےنیپ یک ذمتم ےس قلعتم

     1962    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، وٟیس ب٩ ٣ش٥٠، ا اوزاعي، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب و ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ و ابوبَک ب٩  :  راوی

 ًبساٟزح٩٤، ابوہزیزہ

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔيِّ  َِٟؤٟیُس ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٤َُِٟشیَّٔب َحسَّ  أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٌٔیُس ب٩ُِ ا ثَىٔي َس

 ًَ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ثُونٔي  ُض٥ِ َحسَّ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ل٠ُُّ ًَ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َوأَبُو بََِکٔ ب٩ُِ  ًَ ا٢َ َوأَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٩ِ ا٨َّٟٔييِّ َػل

بَُضا َوصَُو   َا َیزِنٔي اٟزَّانٔي حٔیَن یَزِنٔي َوصُوَ  َِٟد٤َِز حٔیَن َشرِشَ ُب ا ٩ْ٣ٔ َو َا َشرِشَ ِْ ُٚ َوصَُو ٣ُ ُٚ حٔیَن َشُِسٔ ارٔ ُٚ اٟشَّ ٩ْ٣ٔ َو َا َشُِسٔ ِْ ٣ُ

 ٩ْ٣ٔ ِْ َِٟیطٔ أَبَِؼاَرص٥ُِ َوصَُو ٣ُ ٔ ٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪ إ ٍُ ا َٓ ٖٕ َیزِ ٩ْ٣ٔ َو َا َی٨َِتضُٔب ٧ُِضَبّة ذَاَت ََشَ ِْ ٣ُ 

، االفزایع، زرہی، دیعس نب بیسم ف اوبہملس نب دبعارلنمح ف اوبرکب نب دبعارلنمح، اوبرہریہ رتہمج ااحسؼ نب اربامیہ، ف دی نب  ملس



 

 

اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ نکیل اس رفاتی ںیم ہی ااضہف ےہ ہک وکیئ صخش ڑبی شء یک گوٹ امر رک ا ےہ ہک سج یک اجبن املسمؿ 

 آھکن ااھٹ رک د ںیھک۔

نب  ملس، االفزایع، زرہی، دیعس نب بیسم ف اوبہملس نب دبعارلنمح ف اوبرکب نب دبعارلنمح،  اقحس نب اربامیہ، ف دی :  رافی

 اوبرہریہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 رشاب ےنیپ یک ذمتم ےس قلعتم

     1963    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، ٣ِیرہ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابون٥ٌ، اب٩ ٤ًز :  راوی

 ٩ًَِ  ٥ٕ ٌِ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔي نُ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣ُِٔیَرَة  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َجزٔیْز  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ِ أَِػَحأب  اب٩ِٔ ٤ًََُز َوَنرَفٕ ٣ٔ أَِخبََر٧َا إِٔسَح

َِٟد  َب ا ٥َ ٩ِ٣َ ََشٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ اُٟوا  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٕس َػل َب ٣َُح٤َّ َٓاِج٠ُٔسوُظ ث٥َُّ إِٔ٪ ََشٔ ٤َِز 

ُت٠ُوظُ  ِٗ ا َٓ َب  َٓاِج٠ُٔسوُظ ث٥َُّ إِٔ٪ ََشٔ َب   َٓاِج٠ُٔسوُظ ث٥َُّ إِٔ٪ ََشٔ

نب اربامیہ، رجری، ریغمہ، دبعارلنمح نب اوبمعن، انب رمع دنچ احصہب رکاؾ افر رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک امتؾ رضحات ااحسؼ 

ےن ایبؿ ای ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  و صخش رشاب ےیپ وت اس وک وکڑے امرف رھپ ارگ فہ صخش )دفابرہ( 

 ف رھپ ارگ رشاب ےیپ وت رھپ وکڑے امرف رھپ ارگ ےیپ وت اس وک لتق رک دف۔رشاب ےیپ وت اس ےک وکڑے امر

 اقحس نب اربامیہ، رجری، ریغمہ، دبعارلنمح نب اوبمعن، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 یک ذمتم ےس قلعتمرشاب ےنیپ 

     1964    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، طبابة، اب٩ ابوذئب، خاٟس اٟحارث ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َطَبابَُة  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ أَبٔي  أَِخبََر٧َا إِٔسَح ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ  ٩ًَِ َخأٟطٔ ا أَبٔي ذٔئِٕب 

 ٔ َٓاِج٠ُٔسوُظ ث٥َُّ إ ا٢َ إَٔذا َسَٔکَ  َٗ  ٥َ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  َٓاِج٠ُٔسوُظ ث٥َُّ إِٔ٪ َسَٔکَ َس٤َ٠ََة  ِ٪ َسَٔکَ 



 

 

طُ  َٓاِج٠ُٔسوُظ ث٥َُّ  َ٘ بُوا ٨ًُُ َٓاَِضٔ ٔة  ٌَ ا٢َ فٔي اٟزَّابٔ َٗ 

، انب اوبذبئ، اخدل ااحلرث نب دبعارلنمح، اوبہملس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

 

ة
ب 
ااحسؼ نب اربامیہ، ابش

وت اس وک وکڑے امرف رھپ ارگ ہشن  فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج فتق وکیئ صخش ہشن ںیم وہ اجےئ وت اس وکڑے امرف رھپ ارگ ہشن رکے

 رکے وت اس ےک وکڑے امرف رھپ ارگ ہشن رکے وت وچیھت رمہبت اس وک لتق رک دف۔

، انب اوبذبئ، اخدل ااحلرث نب دبعارلنمح، اوبہملس، اوبرہریہ :  رافی

 

ة
ب 
 اقحس نب اربامیہ، ابش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 رشاب ےنیپ یک ذمتم ےس قلعتم

     1965    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 واػ١ ب٩ ًبسا اًلي، اب٩ ٓـی١، وائ١ ب٩ بَک، ابوبززة ب٩ ابو٣وسي :  راوی

٩ًَِ ابِ  ًِلَي  ًَِبسٔ اِْلَ َُّط أَِخبََر٧َا َوأػ١ُ ب٩ُِ  ٨ًَِطُ أ٧َ ٩ًَِ أَبٔیطٔ َرضَٔي اهَّللُ  ٩ًَِ أَبٔي بُزَِزَة ب٩ِٔ أَبٔي ٣ُوَسي  ٩ًَِ َوائ١ٔٔ ب٩ِٔ بََِکٕ  ِی١ٕ  ـَ ُٓ  ٩ٔ

ًَزَّ َوَج١َّ  ارَٔیَة ٩ِ٣ٔ زُؤ٪ اهَّللٔ  ٔ اٟشَّ ًََبِسُت صَٔذظ َِٟد٤َِز أَِو  بُِ  ا و٢ُ ٣َا أُبَالٔي ََشٔ ُ٘  لَاَ٪ َش

، فالئ نب رکب، اوبربدة نب اوبومیس ےس رفاتی ےہ اوہنں ےن لقن ای ںیم رپفاہ ںیہن رک ا ہک فالص نب دبعاالیلع، انب لیضف

 (رشاب ںویں ای دخافدن دقفس ےک العفہ اس وتسؿ یک وپاج رکفں۔ )بلطم ہی ےہ ہک رشاب انیپ تب رپیتس اسیج ےہ

 فالص نب دبعاالیلع، انب لیضف، فالئ نب رکب، اوبربدة نب اوبومیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رشاب ےنیپ فاےل یک امنز وبقؽ ںیہن وہیت

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 رشاب ےنیپ فاےل یک امنز وبقؽ ںیہن وہیت

     1966    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلي ب٩ ححز، ًث٤ا٪ ب٩ حؼ٩ ب٩ ًَلٚ ز٣ظقي، رعوة ب٩ روی٥ :  راوی

َوةُ بِ  ث٨ََا رُعِ
ا٢َ َحسَّ َٗ ٕٚ ز٣َِٔظقٔيٌّ 

ًََلَّ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ حِٔؼ٩ٔ ب٩ِٔ  َٗ  ٕ ًَلٔيُّ ب٩ُِ حُِحز ی٠ََِّٔمِّ َرَٛٔب أَِخبََر٧َا  ٩ُ ُرَوی٥ِٕ أَ٪َّ اب٩َِ اٟسَّ



 

 

ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ  ٤ِزٕو َر َیِل٠ُُب  ًَ ًَِبَس اهَّللٔ ب٩َِ  َ  َیا  ٌِ ٠ُِ  ص١َِ َس٤ٔ ُ٘ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ ََٓسَخ٠ُِ   ی٠ََِّٔمِّ  ا٢َ اب٩ُِ اٟسَّ َٗ أؾ  ٌَ ِٟ ُسو٢َ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ا

َّي اهَّللُ  ُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ٥ِ َس٤ٔ ٌَ ا٢َ َن َ٘ َٓ ٔ بَٔظِیٕئ  َِٟد٤ِز ٥َ َذََکَ َطأَِ٪ ا
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ُب اهَّللٔ َػل و٢ُ  َا َشرِشَ ُ٘ ٥َ َش

٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

ٌٔیَن یَِو٣ّا َب١ُ اهَّللُ ٨ِ٣ُٔط َػََلّة أَِرَب ِ٘ َی َٓ ًٔي  َِٟد٤َِز َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ  ا

یلع نب رجح، امثعؿ نب نصح نب العؼ دیقشم، رعفة نب رفمی ےس رفاتی ےہ ہک انب دیملی وسار وہےئ۔ دبعاہلل نب رمعف نب اعص وک 

ےک فاےطس وت اوہنں ےن ایبؿ ای ہک ںیم دبعاہلل نب ابعس یک دختم ںیم احرض وہا افر اؿ ےس رعض ای ای مت ےن روسؽ التش رکےن 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رشاب ےک قلعتم ہک  ےہ؟ اوہنں ےن رفامای   اہں! ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس 

ملس رفامےت ےھت وکیئ صخش ارگ ریمی اتم ںیم رشاب ونیش رکے اگ وت دخافدن دقفس اس یک ہاسیل رفز ہک  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ف

 امنز وبقؽ ںیہن رکے اگ۔

 یلع نب رجح، امثعؿ نب نصح نب العؼ دیقشم، رعفة نب رفمی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 رشاب ےنیپ فاےل یک امنز وبقؽ ںیہن وہیت

     1967    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ و ًلي ب٩ ححز، خ٠ٕ شٌىي ب٩ خ٠یٔہ، ٨٣ؼور ب٩ زاذا٪، ح٥ٜ ب٩ ًتیبة، ابووائ١، ٣ُسوٚ :  راوی

ًَلٔيُّ بِ  ُٗتَِیَبُة َو ٩ًَِ أَ أَِخبََر٧َا  ٥َٜٔ ب٩ِٔ ًُتَِیَبَة  َِٟح ٩ًَِ ا ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼورٔ ب٩ِٔ َزاَذاَ٪  َة  َٔ ىٔي اب٩َِ َخ٠ٔی ٌِ ْٕ َش ث٨ََا َخ٠َ ا َا َحسَّ َٗ  ٕ بٔي ٩ُ حُِحز

  ِ َِ ب١َٔ اٟزِِّطَوَة ب٠ََ َٗ ِحَ  َوإَٔذا  ِس أَل١ََ اٟشُّ َ٘ َٓ َِٟضٔسیََّة  اضٔي إٔذَا أَل١ََ ا َ٘ ِٟ ا٢َ ا َٗ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َُِسُ ٔ َوائ١ٕٔ  ْٚ ٩ِ٣َ ب و ا٢َ ٣َُِسُ َٗ طٔ اِلٜرُِفَ َو

َُٟط َػََلةْ  َِٟیَص  ُظ أَِ٪  رِفُ ُٛ رَفَ َو َٛ ِس  َ٘ َٓ َِٟد٤َِز  َب ا  ََشٔ

، اوبفالئ، رسمفؼ ےن اہک ہک سج فتق یسک اقیض ےن دہہی 

 

ئت ة
ت

 

ہبیتق ف یلع نب رجح، فلخ ینعی نب ہفیلخ، وصنمر نب زاذاؿ، مکح نب عت

دہہی ںیہن دای رک ا اھت ہکلب اقیض وہےن ےک دعب دہہی اقیض وک شیپ رکےن اگل( وت اس ےن رحاؾ صخش ےس  و ہشیمہ  وبقؽ ای ) افر اس

وخری یک افر سج فتق روشت یل وت فہ رفک ےک رقبی چنہپ ایگ افر رسمفؼ ےن اہک سج ےن رشاب یپ فہ صخش اکرف وہ ایگ اس ےیل اس یک 

 امنز درتس ںیہن وہیت۔

، اوبفالئ، رسمفؼہبیتق ف یلع نب رجح، فلخ  :  رافی

 

ئت ة
ت

 

 ینعی نب ہفیلخ، وصنمر نب زاذاؿ، مکح نب عت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

رشاب ونیش ےس وکؿ وکؿ ےس انگہ اک اراکتب وہ ا ےہ امنز وھچڑ دانی انقح وخؿ رکان سج وک دخافدندقفس ےن رحاؾ 

 ےہ رفامای

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 رشاب ونیش ےس وکؿ وکؿ ےس انگہ اک اراکتب وہ ا ےہ امنز وھچڑ دانی انقح وخؿ رکان سج وک دخافدندقفس ےن رحاؾ رفامای ےہ

     1968    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ حارثسویس، ًبساهَّلل، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابوبَک ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب :  راوی

ًَِبسٔ اٟزَِّح٤َ  ٩ًَِ أَبٔي بََِکٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ُ  أَِخبََر٧َا ُسَویِْس  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َِٟحارٔٔث  ٩ٔ ب٩ِٔ ا

ََّضا أ٦ُُّ  إ٧ٔ َٓ َِٟد٤َِز  و٢ُ اِجت٨َٔبُوا ا ُ٘ ٨ًَِطُ َش ِتُط ا٣َِزأَْة َُؤیَّْة  ًُِث٤َاَ٪ َرضَٔي اهَّللُ  َ٘ ٔ٠ ٌَ َٓ بََّس  ٌَ ِب٥ُِٜ٠َ َت َٗ ٩ِ َخََل  َّطُ لَاَ٪ َرُج١ْ ٤٣َّٔ َِٟدَبائٔٔث إ٧ٔ ا

ِ  ل٠َُّ  َ٘ ٔٔ َل َٓ ٍَ َجارٔیَتَٔضا  ٣َ َٙ َٓا٧َِل٠َ َضاَزةٔ  َّا ٧َِسًُوَ  ٠ٟٔظَّ ُط إ٧ٔ َٟ   َِٟ ا َ٘ َٓ َِٟیطٔ َجارٔیََتَضا  ٔ أَِرَس٠َِ  إ َٓ َ٘ ِتطُ زُو٧َطُ ٤َا َزَخ١َ بَابّا أ٠ََُِ

ِوتَُک ٠ٟٔظَّ  ًَ ِّي َواهَّللٔ ٣َا َز ٔن َِٟ  إ ا َ٘ َٓ  ٕ ٔلَي ا٣َِزأَةٕ َؤؿیئَٕة ٨ًَِٔسَصا ََُُل٦ْ َوبَاكَٔیُة َخ٤ِز َِٓضي إ َّي أَ ًَلَيَّ أَِو َحً  ٍَ َ٘ ِوتَُک َٟٔت ًَ ٩ِٜٔ َز َضاَزةٔ َوَل

 ُِ ِٟ ُت١َ َصَذا ا ِ٘ أِّسا أَِو َت َٛ َِٟد٤َِزةٔ  َب ٩ِ٣ٔ َصٔذظٔ ا ا٢َ زٔیُسونٔي َترِشَ َٗ أِّسا  َٛ ِتُط  َ٘ َش َٓ أِّسا  َٛ  ٔ َِٟد٤ِز َٓاِس٘ٔیىٔي ٩ِ٣ٔ َصَذا ا ا٢َ  َٗ ََل٦َ 

ٍُ اِِلٔی٤َ  ََّضا َواهَّللٔ  َا َیِحَت٤ٔ إ٧ٔ َٓ َِٟد٤َِز  َٓاِجت٨َٔبُوا ا َِٔص  َت١َ ا٨َّٟ َٗ ٠َِیَضا َو ًَ  ٍَ َٗ َّي َو ٥ِ٠َ َیز٦ِٔ َحً َُٟیؤطُک َٓ ٔ إ ٔاَّ  َِٟد٤ِز أَِ٪ اُ٪ َوإِٔز٣َاُ٪ ا

َد أََحُسص٤َُا َػاحَٔبطُ   یَُِخٔ

وسدی، دبع اہلل، رمعم، زرہی، اوبرکب نب دبعارلنمح نب احرث، فہ اےنپ فادل ےس، امثعؿ ےن رفامای وچب رمخ ےس )ینعی رشاب ےس( فہ امتؾ 

ےن اسنھپان ہااہ انچہچن )اسزش رباویئں یک ڑج ےہ اےلگ دفر ںیم اکی صخش اھت  و ہک ابعدت ںیم وغشمؽ راتہ اھت اس وک اکی زان اکر وعرت 

رک ےک( اس ےک اپس اکی ابدنی وک  اجیھ افر اس ےس ولہکاای ہک ںیم ھجت وک وگایہ ےک فاےطس الب ریہ وہں انچہچن فہ صخش لچ دای۔ اس 

زگار ابدنی ےن اکمؿ ےک رہ اکی درفازہ وک سج فتق فہ اس ےک ادنر دالخ وہ ا دنب رکان رشفع رک دای اہیں کت ہک فہ )ابعدت 

صخش( اکی وعرت ےک اپس اچنہپ  و ہک نیسح ف لیمج وعرت یھت افر اس ےک اپس اکی ڑلاک اھت افر اکی رشاب اک ربنت اھت۔ اس 

وعرت ےن اہک دخا یک مسق! ںیم ےن ھجت وک اہشدت ےک فاےطس ںیہن البای نکیل اس فاےطس البای ےہ ہک وت ھجم ےس مہ رتسبی رکے ای اس 

انچہچن اس وعرت ےن اس صخش وک اکی الگس رشاب اک الپ دای۔ اس صخش ےن اہک ھجم وک افر )زایدہ رشاب( رشاب اک اکی اجؾ یپ ےل 

دے )ہی ابت رشاب ےک زمہ یک فہج ےس اس ےن یہک( رھپ فہ صخش فاہں ےس ںیہن اٹہ اہیں کت ہک اس وعرت ےس تبحص یک افر اس 

اامیؿ افر رشاب اک ہشیمہ انیپ دفونں اسھت ںیہن وہےت اہیں کت ہک اکی  ڑلےک اک وخؿ ای وت مت گوگ رشاب ےس وچب ویکہکن دخا یک مسق



 

 

دفرسے وک اکنؽ داتی ےہ۔ اامیؿ ےک ہبلغ یک ربتک بلطم ہی ےہ ہک ارگ اامیؿ اک ہبلغ وہ ا ےہ وت رشاب ونیش یک اعدت وھچٹ اجےئ 

 یگ افر ارگ رشاب ہن وھچڑی وت اامیؿ ےک اضعئ وہےن اک ادنہشی ےہ۔

 دبعاہلل، رمعم، زرہی، اوبرکب نب دبعارلنمح نب احرث وسدی، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 رحاؾ رفامای ےہ رشاب ونیش ےس وکؿ وکؿ ےس انگہ اک اراکتب وہ ا ےہ امنز وھچڑ دانی انقح وخؿ رکان سج وک دخافدندقفس ےن

     1969    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس، ًبساهَّلل شٌىي اب٩ ٣بار ، یو٧ص، زہزی، ابوبَک ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ حارث، حرضت ًث٤ا٪ :  راوی

٩ًَِ یُ  ٤َُِٟباَرٔ   ىٔي اب٩َِ ا ٌِ ًَِبُس اهَّللٔ َش ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ُسَویِْس  ًَ ثَىٔي أَبُو بََِکٔ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  و٧َُص 

َُّط لَاَ٪  إ٧ٔ َٓ َِٟدَبائٔٔث  ََّضا أ٦ُُّ ا إ٧ٔ َٓ َِٟد٤َِز  و٢ُ اِجت٨َٔبُوا ا ُ٘ ُ  ًُِث٤َاَ٪ َش ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َِٟحارٔٔث أَ٪َّ أَبَاُظ  بَُّس  ا ٌَ ِب٥ُِٜ٠َ یََت َٗ ٩ِ َخََل  َرُج١ْ ٤٣َّٔ

ٍُ َواِِلٔی٤َاُ٪ أَبَّسا َو  َُّط َواهَّللٔ  َا یَِحَت٤ٔ إ٧ٔ َٓ َِٟد٤َِز  َٓاِجت٨َٔبُوا ا ا٢َ  َٗ ََٓذََکَ ٣ِٔث٠َُط  َتز٢ُٔ ا٨َّٟاَض  ٌِ َد َش إ ٔاَّ یُؤطَک أََحُسص٤َُا أَِ٪ یَُِخٔ

 َػاحَٔبطُ 

ؿ ےن رفامای مت گوگ رشاب ےس وچب وسدی، دبعاہلل ینعی انب ابمرک، ویسن، زرہی، اوبرکب نب دبعارلنمح نب احرث، رضحت امثع

)ابلکل دفر روہ( اس ےیل ہک فہ )امتؾ( رباویئں یک ڑج ےہ مت گووگں ےس لبق ےلہپ زامہن ںیم اکی آدیم اھت  و ہک ابعدت ںیم وغشمؽ 

 ںیہن وہں ےگ ہکلب راتہ اھت رھپ فہ یہ فاہعق لقن ای افر رفامای مت گوگ رشاب ےس وچب ویکہکن دخا یک مسق رشاب افر اامیؿ اکی اسھت عمج

 اکی دفرسے وک اکنؽ ابرہ رکے اگ۔

 وسدی، دبعاہلل ینعی انب ابمرک، ویسن، زرہی، اوبرکب نب دبعارلنمح نب احرث، رضحت امثعؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 ونیش ےس وکؿ وکؿ ےس انگہ اک اراکتب وہ ا ےہ امنز وھچڑ دانی انقح وخؿ رکان سج وک دخافدندقفس ےن رحاؾ رفامای ےہ رشاب

     1970    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤ًزابوبَک ب٩ ًلي، َشیح ب٩ یو٧ص، یحٌي ب٩ ًبسا٠٤ٟک، اٌَٟلء، اب٩ ٣شیب، ٓـی١، ٣حاہس،  :  راوی

 ًَ ٠٤َِٟٔٔک  ِبٔس ا ًَ ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ یُِخ ب٩ُِ یُو٧َُص  ث٨ََا رُسَ َٗا٢َ َحسَّ ًَلٓٔيٕ  ٤َُِٟشیَّٔب أَِخبََر٧َا أَبُو بََِکٔ ب٩ُِ  ََلٔئ َوصَُو اب٩ُِ ا ٌَ ِٟ ٩ِ ا



 

 

 ٥ِ٠َ َٓ َِٟد٤َِز  َب ا ا٢َ ٩ِ٣َ ََشٔ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس  ِی١ٕ  ـَ ُٓ وٗٔطٔ ٩ًَِ  َٟطُ َػََلْة ٣َا َزا٦َ فٔي َجِوٓٔطٔ أَِو رُعُ َب١ِ  ِ٘ ٥َِٟ ُت ی٨ََِتٔع 

ِی٠َّة َوإِٔ٪ ٣َاَت ٓٔیضَ  َٟ ٌٔیَن  ُط َػََلْة أَِرَب َٟ َب١ِ  ِ٘ ٥َِٟ ُت ا َوإِٔ٪ ا٧َِتَشي  طُ َیزٔیُس ٨ِ٣َٔضا َطِیْئ َوإِٔ٪ ٣َاَت ٣َاَت لَأَفّ َٔ َٟ ا َخا ا ٣َاَت لَأَفّ

 ٕ  ب٩ُِ أَبٔي زٔیَاز

رکب نب یلع، رشحی نب ویسن، ییحی نب دبعاکلمل، االعلء، انب بیسم، لیضف، اجمدہ، انب رمع ےن رفامای سج یسک ےن رشاب یپ رھپ اس اوب

وک ہشن وہا وت اس یک امنز وبقؽ ہن وہیگ سج فتق کت ہک فہ رشاب اس ےک ٹیپ ای روگں ںیم ریہ افر ارگ فہ صخش اس احؽ ںیم رم 

فر ارگ فہ صخش ہشن ںیم تسم وہ ایگ )ینعی رشاب ےک ہشن ںیم وھجےنم اگل( وت اس یک ہاسیل دؿ یک امنز وبقؽ اجےئ وت فہ اکرف رمے اگ ا

 ںیہن وہیگ افر ارگ اس احتل ںیم فہ صخش رمے اگ وت فہ صخش اکرف رمے اگ۔

 اوبرکب نب یلع، رشحی نب ویسن، ییحی نب دبعاکلمل، االعلء، انب بیسم، لیضف، اجمدہ، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 رشاب ونیش ےس وکؿ وکؿ ےس انگہ اک اراکتب وہ ا ےہ امنز وھچڑ دانی انقح وخؿ رکان سج وک دخافدندقفس ےن رحاؾ رفامای ےہ

     1971    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ آز٦ ب٩ س٠امی٪، ًبساٟزحی٥، یزیس، واػ١ ب٩ ًبسا اًلي، اب٩ ٓـی١، یزیس ب٩ ابوزیاز، ٣حاہس، ًبساهَّلل  :  راوی

 ب٩ ٤ًز

٩ًَِ َیزٔیَس ح َوأ٧ََِبأ٧ََا َوأػ١ُ  ًَِبٔس اٟزَّحٔی٥ٔ   ٩ًَِ  ٪َ ُس ب٩ُِ آَز٦َ ب٩ِٔ ُس٠َامِیَ ٩ِ  أَِخبََرنٔي ٣َُح٤َّ ًَ ِی١ٕ  ـَ ُٓ ث٨ََا اب٩ُِ  ًِلَي َحسَّ ِبٔس اِْلَ ًَ ب٩ُِ 

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٤ِزٕو  ًَ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔي زٔیَازٕ  ُس ب٩ُِ آَز٦َ  ا٢َ ٣َُح٤َّ َٗ َو

٠َِیطٔ َو  ًَ َّي اهَّللُ  ا إِٔ٪ ٣َاَت ٓٔیَضا َو اهَّللٔ َػل ٌّ َب١ِ اهَّللُ ٨ِ٣ٔطُ َػََلّة َسِب ِ٘ ٥َِٟ َش ٠ََضا فٔي بَِل٨ٔطٔ  ٌَ َح َٓ َِٟد٤َِز  َب ا ا٢َ ٩ِ٣َ ََشٔ َٗ  ٥َ ا٢َ اب٩ُِ َس٠َّ َٗ

آ٪ٔ  ِٟرُقِ ا٢َ اب٩ُِ آَز٦َ ا َٗ ائٔٔف َو ِٟرَفَ ٩ًَِ َطِیٕئ ٩ِ٣ٔ ا ٠َطُ  ِ٘ ًَ إِٔ٪ أَذَِصَبِ   َٓ ا  ٌٔیَن  آَز٦َ ٓٔیض٩َّٔ ٣َاَت لَأَفّ ُط َػََلْة أَِرَب َٟ َب١ِ  ِ٘ ٥ِ ُت َٟ

ا ا٢َ اب٩ُِ آَز٦َ ٓٔیض٩َّٔ ٣َاَت لَأَفّ َٗ  َیِو٣ّا إِٔ٪ ٣َاَت ٓٔیَضا َو

دمحم نب آدؾ نب امیلسؿ، دبعارلمیح، زیدی، فالص نب دبعاالیلع، انب لیضف، زیدی نب اوبزاید، اجمدہ، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک 

فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج یسک ےن رشاب یپ افر اس وک ٹیپ ںیم ا ارا وت اس یک دخافدن دقفس است  رکمی یلص اہلل ہیلع روسؽ

 (دؿ یک امنز وبقؽ ںیہن رکے اگ افر ارگ فہ صخش اس زامہن ںیم رم اجےئ وت فہ صخش اکرف رمے اگ )ینعی اس اک اخہمت رفک رپ وہاگ

 ، فالص نب دبعاالیلع، انب لیضف، زیدی نب اوبزاید، اجمدہ، دبعاہلل نب رمعدمحم نب آدؾ نب امیلسؿ، دبعارلمیح، زیدی :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رشاب ےنیپ فاےل یک وتہب

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 رشاب ےنیپ فاےل یک وتہب

     1972    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ٗاس٥ ب٩ زَکیا ب٩ زی٨ار، ٣ٌاویہ ب٩ ٤ًزو، ابواسحٙ، ا اوزاعي، ربیٌة ب٩ یزیس، ٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪ ب٩ سٌیس، ب٘یہ،  :  راوی

 ابو٤ًزو، ا اوزاعي، ربیٌة ب٩ یزیس، ًبساهَّلل ب٩ زی٠َّم

ا٢َ  َٗ یَّا ب٩ِٔ زٔی٨َإر  أس٥ُ ب٩ُِ َزََکٔ َ٘ ِٟ ثَىٔي أَِخبََر٧َا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا اِْلَِوَزاعٔيُّ 
ا٢َ َحسَّ َٗ  َٙ ث٨ََا أَبُو إِٔسَح ٤ًَِزٕو َحسَّ اؤَیُة ب٩ُِ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ َحسَّ

٤ًَِزٕو َوصَُو اِْلَِوَز  ٩ًَِ أَبٔي  َة  ٩ًَِ َب٘ٔیَّ ٌٔیٕس  ٤ِزُو ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ َس ًَ ُة ب٩ُِ َیزٔیَس ح و أَِخبََرنٔي  ٌَ ٌَ َربٔی ٩ًَِ َربٔی ِبٔس اعٔيُّ  ًَ  ٩ًَِ َة ب٩ِٔ یَزٔیَس 

 ٔ ائ ُط بٔاٟلَّ َٟ أؾ َوصَُو فٔي َحائٕٔم  ٌَ ِٟ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا ًَ ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَلَي  ا٢َ َزَخ٠ُِ   َٗ ی٠ََِّٔمِّ  َِٟوصُِم َوصَُو ٣َُدارٔصْ اهَّللٔ ب٩ِٔ اٟسَّ ُط ا َٟ ا٢ُ  َ٘ ٕٔ شُ

َِٟد٤ِ  ٔب ا ًَي برُٔشِ َٔ ِٟ یِٕع یُزَ٪ُّ َذَٟٔک ا َِٟد٤ِزَ ًَّٓي ٩ِ٣ٔ ُِقَ َب ا و٢ُ ٩ِ٣َ ََشٔ ُ٘ ٥َ َش ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ُ  َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َ٘ َٓ  ٔ ز

َب١ِ َتوِ  ِ٘ ٥ِ ُت َٟ ًَاَز  إِٔ٪  َٓ ٠َِیطٔ  ًَ إِٔ٪ َتاَب َتاَب اهَّللُ  َٓ ٌٔیَن َػَباّحا  َٟطُ َتِوبَْة أَِرَب َب١ِ  ِ٘ ٥َِٟ ُت بَّة  إٔ ََشِ َٓ ٌٔیَن َػَباّحا  ِ٪ َتاَب بَُتطُ أَِرَب

َِٟ٘ٔیا٣َٔة اٟ َِٟدَبا٢ٔ یَِو٦َ ا ًَلَي اهَّللٔ أَِ٪ َشِشَ٘ٔیُط ٩ِ٣ٔ كٔی٨َٔة ا ا  ًّ٘ ًَاَز لَاَ٪ َح إِٔ٪  َٓ ٠َِیطٔ  ًَ ٤ِزٕوَتاَب اهَّللُ  ٌَ ٔ ُى ٟ ِٔ َّ٠ 

 نب زیدی، رمعف نب امثعؿ نب دیعس، ہیقب

 

ئعة  ی
 اقمس نب زرکای نب دانیر، اعمفہی نب رمعف، اوب ااحسؼ ، االفزایع، رب

 

ئعة  ی
، اوبرمعف، االفزایع، رب

نب زیدی، دبعاہلل نب دیملی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص یک دختم ںیم احرض وہا افر فہ اس فتق اےنپ 

ابغ ںیم )العہق( سافئ ںیم ےھت سج وک فہ ، ےتہک ےھت افر ہلیبق رقشی ےک اکی  واؿ اؿ ےک اہھت ڑکپے وہےئ لہٹ رےہ ےھت ہک 

 ہک گوگ رشاب ےنیپ اک امگؿ رکےت ےھت۔ رضحت دبعاہلل ےن رفامای ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک  ےہ سج رپ

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک  و وکیئ رشاب اک اکی وھگٹن ےیپ اگ وت اس یک ہاسیل دؿ کت یک امنز وبقؽ ہن وہیگ رھپ ارگ 

وک دخافدن دقفس اعمػ رفام دے اگ رھپ ارگ فہ صخش رشاب ےیپ وت اس یک ہاسیل دؿ یک وتہب وبقؽ ہن وہیگ  فہ صخش وتہب رکے وت اس

رھپ ارگ فہ صخش وتہب رکے وت دخافدن دقفس اس وک اعمػ رفام دے اگ۔ رھپ ارگ رشاب ےیپ وت ہاسیل دؿ کت اس یک وتہب وبقؽ ںیہن وہ 

افدن دقفس اس وک اعمػ رفام دے اگ رھپ ارگ فہ صخش )دفابرہ( رشاب ےیپ وت یگ۔ نکیل ارگ اس ےک دعب فہ صخش وتہب رکے وت دخ

 دخافدن دقفس اس وک الزیم وطر ےس دفزویخں یک رشاب الپےئ اگ۔



 

 

 نب زیدی، رمعف نب امثعؿ نب دیعس، ہیقب، اوبرمعف، االفزایع،  :  رافی

 

ئعة  ی
اقمس نب زرکای نب دانیر، اعمفہی نب رمعف، اوباقحس، االفزایع، رب

 نب زیدی، دبعاہلل نب دیملی

 

ئعة  ی
 رب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 رشاب ےنیپ فاےل یک وتہب

     1973    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ث ب٩ ٣شٜین، اب٩ ٗاس٥، ٣اٟک، ٧آٍ، اب٩ ٤ًزٗتیبہ ب٩ ٣اٟک و حار :  راوی

٩ًَِ ابِ  َٟطُ  ُى  ِٔ ٍُ َوا٠َّٟ ٠َِیطٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔیٕن ِٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ٩ًَِ ٣َأٟٕک َوا ُٗتَِیَبُة  ثَىٔي ٣َأْٟک أَِخبََر٧َا  ا٢َ َحسَّ َٗ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ٔ ا

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ  ٍٕ ٔ ٣ََضا فٔي ٩ًَِ ٧َآ ٥ِ یَُتِب ٨ِ٣َٔضا رُحٔ َٟ ٧َِیا ث٥َُّ  َِٟد٤َِز فٔي اٟسُّ َب ا ا٢َ ٩ِ٣َ ََشٔ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ   َػل

 ٔ ة  اِْلٔخَ

ہبیتق نب امکل ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 

  و صخش داین ںیم رشاب ےیپ اگ رھپ فہ صخش اس ےس وتہب ہن رکے اگ وت اس وک آرخت ںیم رشاب ںیہن ےلم یگ۔ رفامای

 ہبیتق نب امکل ف احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، انعف، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  گوگ ہشیمہ رشاب ےتیپ ںیہ اؿ ےک قلعتم و

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

  و گوگ ہشیمہ رشاب ےتیپ ںیہ اؿ ےک قلعتم

     1974    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س طٌبہ، ٨٣ؼور، سا٥ٟ ب٩ ابوجٌس، ٧بیم، جابا٪، ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز :  راوی

 َ َ أَِخبََر٧ ٩ًَِ ٧ُب ٔس  ٌِ َِٟح ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أَبٔي ا ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ ٩ًَِ ا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َجابَاَ٪  ِیٕم 

َِٟح٨َّةَ  ا٢َ  َا یَِسُخ١ُ ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٤ًَِزٕو  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٕ ٌّٚ َو َا ٣ُِس٩ُ٣ٔ َخ٤ِز ًَا  ٨٣ََّاْ٪ َو َا 

ئ،، اجابؿ، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس   ی
ت

 

دمحم نب اشبر، دمحم ہبعش، وصنمر، اسمل نب اوبدعج، ب



 

 

 ےن اراشد رفامای ااسحؿ رک ےک التجےن فاال صخش تنج ںیم دالخ ںیہن وہاگ۔

ئ،، اجابؿ، دبعاہلل نب رمعدمحم نب اشب :  رافی  ی
ت

 

 ر، دمحم ہبعش، وصنمر، اسمل نب اوبدعج، ب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

  و گوگ ہشیمہ رشاب ےتیپ ںیہ اؿ ےک قلعتم

     1975    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس، ًبساهَّلل، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ ا  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا أَیُّوُب  ا٢َ َحسَّ َٗ ازٔ ب٩ِٔ َزیِٕس  ٩ًَِ َح٤َّ ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ٠ًََِیطٔ أَِخبََر٧َا ُسَویِْس  َّي اهَّللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ب٩ِٔ ٤ًََُز 

بَِضا فٔي اِْل  ٥َِٟ َشرِشَ ٥َِٟ یَُتِب ٨ِ٣َٔضا  ٤ََٓاَت َوصَُو یُِس٨٣َُٔضا  ٧َِیا  َِٟد٤َِز فٔي اٟسُّ َب ا ا٢َ ٩ِ٣َ ََشٔ َٗ  ٥َ
ٔ َوَس٠َّ ة  ٔخَ

ںیم  وسدی، دبع اہلل،  ،ند نب زدی، اویب، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و صخش داین

 رشاب یپ رک رم اجےئ افر فہ صخش ہشیمہ رشاب اتیپ وہ وت اس وک آرخت ںیم رشاب ںیہن ےلم یگ۔

 وسدی، دبعاہلل،  ،ند نب زدی، اویب، انعف، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

  و گوگ ہشیمہ رشاب ےتیپ ںیہ اؿ ےک قلعتم

     1976    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس، ًبساهَّلل، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَیُّوَب  اْز  ث٨ََا َح٤َّ َٗا٢َ َحسَّ َّي  أَِخبََر٧َا َیِحٌَي ب٩ُِ زُُرِسَ   ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ُِض٤َا  ًَ ٤ًََُز َرضَٔي اهَّللُ 

ةٔ  بَِضا فٔي اِْلٔخَ ٥ِ َشرِشَ َٟ ٤َاَت َوصَُو یُِس٨٣َُٔضا  َٓ ٧َِیا  َِٟد٤َِز فٔي اٟسُّ َب ا ٥َ ٩ِ٣َ ََشٔ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  اهَّللُ 

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و صخش داین ںیم وسدی، دبع اہلل،  ،ند نب زدی، اویب، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن

 رشاب یپ رک رم اجےئ افر فہ صخش ہشیمہ رشاب اتیپ وہ وت اس وک آرخت ںیم رشاب ںیہن ےلم یگ۔

 وسدی، دبعاہلل،  ،ند نب زدی، اویب، انعف، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش



 

 

  و گوگ ہشیمہ رشاب ےتیپ ںیہ اؿ ےک قلعتم

     1977    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس، ًبساهَّلل، حش٩ ب٩ یحٌي، ؿحا  حرضت ؿحا  :  راوی

ًَبِ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ َح فٔي َوِجضٔطٔ أَِخبََر٧َا ُسَویِْس  ـٔ ٔ نُ ا٢َ ٩ِ٣َ ٣َاَت ٣ُِس٨ّ٣ٔا ٠َِٟٔد٤ِز َٗ أ   حَّ َـّ ٩ًَِ اٟ َِٟحَش٩ٔ ب٩ِٔ یَِحٌَي  ٩ًَِ ا ُس اهَّللٔ 

٧َِیا ُٚ اٟسُّ ارٔ َٔ َِٟح٤ٔی٥ٔ حٔیَن ُش  بٔا

 وت داین ےس وسدی، دبع اہلل، نسح نب ییحی، احضک رضحت احضک ) ایعب( ےن اہک  و صخش ہشیمہ رشاب اتیپ وہ رھپ فہ صخش رم اجےئ

 رتصخ وہےن ےک فتق اس ےک ہنم رپ رگؾ اپین اک اٹنیھچ ڈاال اجےئ اگ۔

 وسدی، دبعاہلل، نسح نب ییحی، احضک رضحت احضک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رشایب وک الج فنط رکےن اک ایبؿ

 اتک :   ابب

 

ة
ب 
 ب اال رش

 رشایب وک الج فنط رکےن اک ایبؿ

     1978    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زَکیا ب٩ یحٌي، ًبسا اًلي ب٩ ح٤از، ٣ٌت٤ز ب٩ س٠امی٪، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب :  راوی

بِ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ یَّا ب٩ُِ یَِحٌَي  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا َزََکٔ  ٔٚ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ثَىٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ َت٤ٔزُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٌِ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ازٕ  ًِلَي ب٩ُِ َح٤َّ ُس اِْلَ

َة ب٩َِ أ٣َُیَّةَ  ٌَ ٨ًَِطُ َربٔی َب ٤ًَُزُ َرضَٔي اهَّللُ  ا٢َ ََغَّ َٗ ٤َُِٟشیَّٔب  ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   ٕ ٤َز ٌِ ٣َ  ٔ ٔ إ َِٟد٤ِز ١َ فٔي ا ِٗ َٙ بٔضَٔز ٠َٔح َٓ لَي َخِیبََر 

َسُظ ٣ُِش٤ّٔ٠ا ٌِ ُب َب ٨ُِط  َا أََُغِّ ًَ ا٢َ ٤ًَُزُ َرضَٔي اهَّللُ  َ٘ َٓ  َ  َٓت٨ََصَّ

زرکای نب ییحی، دبعاالیلع نب  ،ند، رمتعم نب امیلسؿ، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، دیعس نب بیسم ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ےن 

یک فہج ےس ربیخ یک اجبن اکنؽ دای۔ فہ ) رفؾ( ےک ابداشہ رہلق ےک اپس اچنہپ افر اسیعیئ نب ایگ۔ رضحت  رہعیب نب اہیم وک رشاب ےنیپ

 رمع ےن رفامای اب ںیم یسک املسمؿ وک الج فنط ںیہن رکفں اگ۔

 زرکای نب ییحی، دبعاالیلع نب  ،ند، رمتعم نب امیلسؿ، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، دیعس نب بیسم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اؿ ااحدثی اک کذرکہ نج ےس گووگں ےن ہی دلیل یل ہک ہشن آفر رشاب اک مک دقمار ںیم انیپ اجزئ ےہ

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 مک دقمار ںیم انیپ اجزئ ےہ اؿ ااحدثی اک کذرکہ نج ےس گووگں ےن ہی دلیل یل ہک ہشن آفر رشاب اک

     1979    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہ٨از ب٩ رسی، ابوا احوؾ، س٤ا ، ٗاس٥ ب٩ ًبساٟزح٩٤، وہ اپ٨ے واٟس سے، ابوبززة ب٩ ٧یار، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أَبٔي اِْلَِحَؤؾ  ٔیِّ  ا٢َ أَِخبََر٧َا َص٨َّازُ ب٩ُِ اُٟسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔي بُزَِزَة ب٩ِٔ ٧َٔیإر  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  أس٥ٔ ب٩ِٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٩ِ ٔس٤َإ  

ًَِبس اٟزَِّح٤َ  ا٢َ أَبُو  َٗ ٖٔ َو َا َتِشََکُوا  زُو بُوا فٔي اٟوُّ ٥َ اَِشَ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ٠ََُٔم  ٩ٔ َوَصَذا َحٔسیْث ٨ِ٣ََُکْ َٗ

٠َِیطٔ ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ٔس٤َأ  ب٩ِٔ رَحِ  ًَ ُط  ٌَ ٥ُ٠َ أَ٪َّ أََحّسا َتاَب ٌِ ٦ُ ب٩ُِ ُس٠َِی٥ٕ  َا َن
ؤیِّ ٓٔیطٔ أَبُو اِْلَِحَؤؾ َسَلَّ َ٘ ِٟ َِٟیَص بٔا ٕب َؤس٤َاْ  

ا٢َ أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ لَاَ٪ أَبُو اِْلَِحَؤؾ یُِدٔلئُ  َٗ ٠ِ٘ٔیَن  َب١ُ اٟتَّ ِ٘ ٔوطٔ  َولَاَ٪ َش ِٔ َٟ ٔ َوفٔي  یْک فٔي إِٔس٨َازٔظ ُط ََشٔ َٔ َٟ َِٟحٔسیٔث َخا  فٔي َصَذا ا

انہد نب رسی، اوباالوحص، امسک، اقمس نب دبعارلنمح، فہ اےنپ فادل ےس، اوبربدة نب اینر، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک 

افر ہشن ںیم تسم ہن وہ اجؤ۔ اامؾ اسنیئ ےن رفامای ہی دحثی روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای مت گوگ ربونتں ںیم ںوی 

رکنم ےہ افر اس دحثی ںیم رافی اوباالوحص السؾ نب میلس ےن یطلغ یک ےہ افر یسک دفرسے ےن اس یک اتمتعب ںیہن یک۔ امسک 

رفامای اوباالوحص اس دحثی ںیم  ےک ااحصب ںیم ےس افر امسک رافی وخد وقی ںیہن ںیہ افر فہ نیقلت وک وبقؽ رک ا اھت۔ اامؾ ادمح ےن

 یطلغ رک ا اھت۔ رشکی ےن اس دحثی یک اہک د ںیم اخمتفل یک ےہ افر اافلظ دحثی ںیم یھب اخمتفل یک ےہ۔

 انہد نب رسی، اوباالوحص، امسک، اقمس نب دبعارلنمح، فہ اےنپ فادل ےس، اوبربدة نب اینر، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 اؿ ااحدثی اک کذرکہ نج ےس گووگں ےن ہی دلیل یل ہک ہشن آفر رشاب اک مک دقمار ںیم انیپ اجزئ ےہ

     1980    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اًی١، یزیس، َشیک، س٤ا  ب٩ رحب، اب٩ بزیسہ٣ح٤س ب٩ اس٤ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٕب  ٩ًَِ ٔس٤َأ  ب٩ِٔ رَحِ یْک  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ََشٔ َٗ ث٨ََا َیزٔیُس  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١َ  ُس ب٩ُِ إِٔس٤َ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ بَُزیَِسَة 

 ٩ًَِ ٥َ ٧ََهي  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ًََوا٧َةَ  اهَّللٔ َػل طُ أَبُو  َٔ َٟ َّٓٔ  َخا ٤ُِٟزَ ٔ َوا َِٟح٨َِت٥ٔ َوا٨َّٟ٘ٔیر بَّأئ َوا  اٟسُّ



 

 

دمحم نب اامسلیع، زیدی، رشکی، امسک نب رحب، انب ربدیہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ 

 ػ اہک ےہ۔دکف ےک وتےبن افر رفینغ ربنت ےس نکیل اوبوعاہن ےن اس ےک الخ

 دمحم نب اامسلیع، زیدی، رشکی، امسک نب رحب، انب ربدیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

  انیپ اجزئ ےہاؿ ااحدثی اک کذرکہ نج ےس گووگں ےن ہی دلیل یل ہک ہشن آفر رشاب اک مک دقمار ںیم

     1981    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبَک ب٩ ًلي، ابزاہی٥ ب٩ ححاد، ابوًوا٧ة، س٤ا ، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

ًَوَ  ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َححَّإد  َٗ ًَلٓٔيٕ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا أَبُو بََِکٔ ب٩ُِ  ٕ ٨ِ٣ُٔض٥ِ  َة ا٣َِزأَة َٓ َػا ٩ًَِ ِٔقِ ٩ًَِ ٔس٤َإ   ا٧ََة 

 ٔ ُة صَٔذظ َٓ َػا ا َُیِرُ ثَابٕٔ  َؤِقِ ـّ ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َوَصَذا أَِش ا٢َ أَبُو  َٗ بُوا َو َا َتِشََکُوا  َِٟ  اَِشَ ا َٗ   َا ٧َِسرٔی ٩ِ٣َ هَٔي ًَائَٔظَة 

ُٖ ٣َا َرَو  ًَائَٔظَة خََٔل  ٩ًَِ ٤َِِٟظُضوُر  َٓةُ َوا َػا ٨ًََِضا ِٔقِ  ِت 

، امسک، اعہشئ دصہقی ےن ایبؿ ای ہک رشاب ںوی نکیل رشاب ےک ہشن ںیم تسم ہن وہ اجؤ۔ 

 

ة

 

اوبرکب نب یلع، اربامیہ نب اجحج، اوبوعاب

وہشمر  اامؾ اسنیئ ےن رفامای ہی رفاتی یھب اثتب ںیہن ےہ۔ رقاصہف ےن اس وک دیسہ اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ای افر فہ وہجمؽ ےہ افر

 رفاایت اعہشئ دصہقی اس ےک الخػ ںیہ۔

، امسک، اعہشئ دصہقی :  رافی

 

ة

 

 اوبرکب نب یلع، اربامیہ نب اجحج، اوبوعاب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

  دلیل یل ہک ہشن آفر رشاب اک مک دقمار ںیم انیپ اجزئ ےہاؿ ااحدثی اک کذرکہ نج ےس گووگں ےن ہی

     1982    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس ب٩ نص، ًبساهَّلل، ٗسا٣ة ًا٣زی، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

 ِٟ َُٗسا٣ََة ا  ٩ًَِ ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أَِخبََر٧َا  َٗ َِٟ  أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنِصٕ  ا َٗ ثَِتُط  ا٣ٔزٔیََّة َحسَّ ٌَ ِٟ َة ب٨َِٔ  َزَجاَجَة ا ا٣ٔزٔیِّ أَ٪َّ َجُِسَ ٌَ

ًَٔظ  بُُط  ٤َِز ُُِسَوّة َوَنرِشَ و٢ُ ٨َِ٧بُٔذ اٟتَّ ُ٘ ٩ًَِ ا٨َّٟبٔیٔذ َش ُض٥ِ َشِشأ٢َُ  ََٟضا أ٧َُاْض ل٠ُُّ
َ ًَائَٔظَة َسأ   ُ ٌِ بُطُ َس٤ٔ ا َوَنرِشَ ًَٔظیًّ ا َو٨َِ٧بُٔذُظ  یًّ

 َٗ َِٟتَضا ثَََلَث ٣َزَّإت ُُِسَوّة  ا َٗ ا َوإِٔ٪ لَاَ٪ ُخِبزّا َوإِٔ٪ لَا٧َِ  ٣َاّئ  َِٟ   َا أُح١ُّٔ ٣ُِشَٔکّ  ا



 

 

 اعرمی، اعہشئ دصہقی ےس گووگں ےن ذیبن ےس قلعتم درایتف ای وت اوہنں ےن اہک مہ گوگ حبص ےک فتق 

 

وسدی نب رصن، دبع اہلل، دقامة

 ںیہ افر اشؾ وک وگھبےت ںیہ افر حبص وک ےتیپ ںیہ۔ دیسہ اعہشئ دصہقی ےن رفامای ںیم الحؽ ںیہن وجھکر وگھبےت ںیہ افر اشؾ وک اس وک یپ ےتیل

 یتہک یسک ہشن الےن فایل رشاب وک ارگہچ رفیٹ یہ ویکں ہن وہ۔ ہی ہلمج نیت رمہبت درہاای۔

 اعرمی، اعہشئ دصہقی :  رافی

 

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، دقامة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 اؿ ااحدثی اک کذرکہ نج ےس گووگں ےن ہی دلیل یل ہک ہشن آفر رشاب اک مک دقمار ںیم انیپ اجزئ ےہ

     1983    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، ًبساهَّلل، ًلي ب٩ ٣بار ، َکی٤ة ب٨  ہ٤ا٦، ًائظہ ػسش٘ہسویس ب٩ نص :  راوی

ی٤َةُ  ثَت٨َِا ََکٔ ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟباَرٔ   ًَلٔيِّ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ِبُس اهَّللٔ  ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ًَائَٔظَة أ٦َُّ  أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنِصٕ    ِ ٌَ ََّضا َس٤ٔ ا٦ٕ أ٧َ ب٨ُِٔ  َص٤َّ

 ٔ و٢ُ ٧ُض ُ٘ ٨٣ٔٔیَن َت ِْ ٤ُ ِٟ َِٟ  إٔیَّ ا ا َ٘ َٓ ًَلَي ا٨َِّٟشأئ  َب٠َِ   ِٗ َّٓٔ  ث٥َُّ أَ ٤ُِٟزَ ٩ًَِ ا َِٟح٨َِت٥ٔ ٧ُضٔیُت٥ِ  ٩ًَِ ا بَّأئ ٧ُضٔیُت٥ِ  ٩ًَِ اٟسُّ َِٟحزَّ یُت٥ِ  ٩َّ َوا ُٛ ا

ب٨َِطُ  َََٓل َترِشَ  َّ٩ُٜ ٩َّ ٣َاُئ حُبِّ ُٛ  اِْلَِخرَضَ َوإِٔ٪ أَِسََکَ

 

 

ئمة
ب
تنب امہؾ، اعہشئ دصہقی ےن رفامای مت وک عنم ےہ ) دکف ےک( وتےبن ےس۔ مت وک عنم ےہ  وسدی نب رصن، دبع اہلل، یلع نب ابمرک، رک

الھک ےک ربنت ےس۔ مت وک اممتعن ےہ رفینغ ربنت ےس رھپ وخانیت یک رطػ رہچہ ای )ینعی وتمہج وہںیئ( افر رفامای وچب مت گوگ رہے 

  وت مت گوگ اس وک ہن ںوی۔رگن ےک ڑھگے ےس افر ارگ اہمترے ےکٹم اک اپین ہشن رکےن گل اجےئ

 تنب امہؾ، اعہشئ دصہقی :  رافی

 

ئمة
ب
 وسدی نب رصن، دبعاہلل، یلع نب ابمرک، رک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 ہشن آفر رشاب اک مک دقمار ںیم انیپ اجزئ ےہ اؿ ااحدثی اک کذرکہ نج ےس گووگں ےن ہی دلیل یل ہک

     1984    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ٣شٌوز، خاٟس، ابا٪ ب٩ ػ٤ٌة، ًائظہ ػسش٘ہ :  راوی

ث٨ََا أَبَاُ٪ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َخأْٟس  ا٢َ َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣َِش ََّضا  أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ ًَائَٔظَة أ٧َ  ٩ًَِ ثَِتىٔي َوأَٟستٔي  َٗا٢َ َحسَّ َة  ٌَ َػ٤ِ

٩ًَِ ل١ُِّ ٣ُِشَٔکٕ َوا ٥َ ی٨ََِهي  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  َِٟ  لَاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل ا َ٘ َٓ بَٔة  ٩ًَِ اِْلََِشٔ ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ُسئ٠َِٔ   ًَ ًَِت٠ُّوا بَٔحٔسیٔث 



 

 

ًَِبسٔ اهَّللٔ   ٩ًَِ  ٕ از ًَبَّإض َطسَّ   ب٩ِٔ 

، اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک یسک ےن اؿ ےس رشاوبں ےس قلعتم درایتف ای وت اوہنں 

 

معة
ی
اامسلیع نب دوعسد، اخدل، اابؿ نب 

 ےن رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس عنم رفامےت ےھت رہ ہشن فایل زیچ ےس۔

،  :  رافی

 

معة
ی
 اعہشئ دصہقیاامسلیع نب دوعسد، اخدل، اابؿ نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 اؿ ااحدثی اک کذرکہ نج ےس گووگں ےن ہی دلیل یل ہک ہشن آفر رشاب اک مک دقمار ںیم انیپ اجزئ ےہ

     1985    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبَک ب٩ ًلي، ٗواریزی، ًبساٟوارث، اب٩ طبر٣ة، ًبساهَّلل ب٩ طساز ب٩ ہاز، اب٩ ًباض :  راوی

ُ  ابِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َِٟوارٔٔث  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َوارٔیزٔیُّ  َ٘ ِٟ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ا َٗ ًَلٓٔيٕ  ظُ أَِخبََر٧َا أَبُو بََِکٔ ب٩ُِ  ًَِبسٔ اهَّللٔ  ٩َ ُطبِر٣ََُة یَِذَُکُ  ٩ًَِ

َِکُ ٩ِ٣ٔ ل١ُِّ ََشَ  ثٔیرَُصا َواٟشُّ َٛ ٠ٔی٠َُضا َو َٗ َِٟد٤ِزُ  ٣َِ  ا ا٢َ رُحِّ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٔ َِٟضاز ٔ ب٩ِٔ ا از ٥َِٟ ب٩ِٔ َطسَّ إب اب٩ُِ ُطبِر٣ََُة 

 ٕ از ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ َطسَّ طُ ٩ِ٣ٔ  ٌِ  َشِش٤َ

، دبعاہلل نب دشاد نب اہد، انب ابعس ےن رفامای رمخ وت مک ف شیب امتؾ رحاؾ ےہ افر ابیق  اوبرکب نب یلع، وقارریی، دبعاگوارث، انب

 

ربشمة

 افر مسق یک رشاب اس دقر رحاؾ ےہ ہک سج ےس ہشن وہ۔

، دبعاہلل نب دشاد نب اہد، انب ابعس :  رافی

 

 اوبرکب نب یلع، وقارریی، دبعاگوارث، انب ربشمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 اؿ ااحدثی اک کذرکہ نج ےس گووگں ےن ہی دلیل یل ہک ہشن آفر رشاب اک مک دقمار ںیم انیپ اجزئ ےہ

     1986    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یح ب٩ یو٧ص، ہظی٥، اب٩ طبر٣ة حرضت اب٩ طبر٣ہابوبَک ب٩ ًلي، رس :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ُطبِر٣ََُة  ث٨ََا صَُظِی٥ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ یُِخ ب٩ُِ یُو٧َُص  ث٨ََا رُسَ َٗا٢َ َحسَّ ًَلٓٔيٕ  ًَِبٔس أَِخبََر٧َا أَبُو بََِکٔ ب٩ُِ   ٩ًَِ ُة  َ٘ ثَىٔي اٟثِّ ا٢َ َحسَّ َٗ

ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ از ًَِوٕ٪ اهَّللٔ ب٩ِٔ َطسَّ ُط أَبُو  َٔ َٟ إب َخا َِکُ ٩ِ٣ٔ ل١ُِّ ََشَ ثٔیرَُصا َواٟشَّ َٛ ٠ٔی٠َُضا َو َٗ ِی٨َٔضا  ٌَ َِٟد٤ِزُ بٔ ٣َِ  ا رُحِّ

فٔيُّ  َ٘
ُس ب٩ُِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ اٟثَّ  ٣َُح٤َّ



 

 

 رضحت انب ربشہم ےن اہک ھجم ےس اکی ہقث ےن لقن ای رضحت دبع

 

اہلل نب دشاد اوبرکب نب یلع، رسحی نب ویسن، میشہ، انب ربشمة

ےس اس ےن ہک  رضحت انب ابعس ےس اوہنں ےن اہک رمخ )رشاب( وت ہسنجب رحاؾ ےہ۔ ابیق افر دفرسی مسق یک رشاب اس دقر رحاؾ 

 ےہ سج ےس ہشن وہ۔

 رضحت انب ربشہم :  رافی

 

 اوبرکب نب یلع، رسحی نب ویسن، میشہ، انب ربشمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 اؿ ااحدثی اک کذرکہ نج ےس گووگں ےن ہی دلیل یل ہک ہشن آفر رشاب اک مک دقمار ںیم انیپ اجزئ ےہ

     1987    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ی٥، اب٩ طبر٣ة حرضت اب٩ طبر٣ہابوبَک ب٩ ًلي، رسیح ب٩ یو٧ص، ہظ :  راوی

ُِٟحَشیُِن ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼورٕ  ْس ح َوأ٧ََِبأ٧ََا ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َٜٔ َِٟح ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ا ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ  أَِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ

 ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ رَفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ ا٢َ َٗ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ازٕ  ًَِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ َطسَّ  ٩ًَِ ًَِوٕ٪  ٩ًَِ أَبٔي   ٕ ز ٌَ ٩ًَِ ٣ِٔش َبُة 

٠ٔی٠ُضَ  َٗ  ٥َٜٔ َِٟح ٥ِ یَِذَُکِ اب٩ُِ ا َٟ إب  َِکُ ٩ِ٣ٔ ل١ُِّ ََشَ ثٔیرَُصا َواٟشُّ َٛ ٠ٔی٠َُضا َو َٗ ِی٨َٔضا  ٌَ َِٟد٤ِزُ بٔ ٣َِ  ا ثٔیرَُصارُحِّ َٛ  ا َو

 رضحت انب ربشہم ےن اہک ھجم ےس اکی ہقث ےن لقن ای رضحت دبعاہلل نب دشاد اوبرکب نب یلع، رس

 

حی نب ویسن، میشہ، انب ربشمة

ےس اس ےن ہک  رضحت انب ابعس ےس اوہنں ےن اہک رمخ )رشاب( وت ہسنجب رحاؾ ےہ۔ ابیق افر دفرسی مسق یک رشاب اس دقر رحاؾ 

 ےہ سج ےس ہشن وہ۔

 رضحت انب ربشہماوبرکب نب یلع، رسحی نب  :  رافی

 

 ویسن، میشہ، انب ربشمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 اؿ ااحدثی اک کذرکہ نج ےس گووگں ےن ہی دلیل یل ہک ہشن آفر رشاب اک مک دقمار ںیم انیپ اجزئ ےہ

     1988    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

حشین ب٩ ٨٣ؼور، اح٤س ب٩ ح٨ب١، ابزاہی٥ ب٩ ابوًباض، َشیک، ًباض ب٩ ذریٍ، ابوًو٪، ًبساهَّلل ب٩ طساز، اب٩  :  راوی

 ًباض

ث٨ََا إٔبِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُِٟحَشیُِن ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ا یْک  ث٨ََا ََشٔ ا٢َ َحسَّ َٗ بَّأض  ٌَ ِٟ َزاصٔی٥ُ ب٩ُِ أَبٔي ا



 

 

٠ٔی َٗ َِٟد٤ِزُ  ٣َِ  ا ا٢َ رُحِّ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ازٕ  ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ َطسَّ ًَ  ٩ًَِ ًَِوٕ٪  ٩ًَِ أَبٔي  ثٔیرَُصا َو٣َا أَِسََکَ ًَبَّأض ب٩ِٔ َذرٔیٕح 
َٛ ٠َُضا َو

ًَبِ  ا٢َ أَبُو  َٗ إب  َِٟیَص ٩ِ٣ٔ ل١ُِّ ََشَ ُِّٟص َو ٕ لَاَ٪ یَُس َوأب ٩ِ٣ٔ َحٔسیٔث اب٩ِٔ ُطبِر٣ََُة َوصَُظِی٥ُ ب٩ُِ َبٔظیر س اٟزَِّح٩ٔ٤َ َوَصَذا أَِولَي بٔاٟؼَّ

 ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  اُت  َ٘ ًَِوٕ٪ أَِطَبُط ب٤َٔا َرَواُظ اٟثِّ َٔ ٩ِ٣ٔ اب٩ِٔ ُطبِر٣ََُة َورَٔوایَُة أَبٔي  ٤َا  بَّإض فٔي َحٔسیثٔطٔ ذَِٔکُ اٟشَّ

 نب وصنمر، ادمح نب لبنح، اربامیہ نب اوبابعس، رشکی، ابعس نب ذرعی، اوبوعؿ، دبعاہلل نب دشاد، انب ابعس رضحت اامؾ نیسح

اسنیئ ےن رفامای ہی رفاتی زایدہ حیحص ےہ۔ رضحت انب ربشہم یک رفاتی ےس افر میشہ نب ریشب دتسیل رک ا اھت افر اس ںیم کذرکہ یھب 

ہم ےس ہک  افر رفاتی اوبوعؿ ےک تہب عاشہب ےہ اقثت یک رفاتی ےک )ینعی ہقث رافویں ےک( رضحت ںیہن ےہ ہک اس ےن انب ربش

 انب ابعس ےس۔ رہب احؽ ہی رفاتی وموقاف حیحص رقار اپیئ۔

 نیسح نب وصنمر، ادمح نب لبنح، اربامیہ نب اوبابعس، رشکی، ابعس نب ذرعی، اوبوعؿ، دبعاہلل نب دشاد، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 اؿ ااحدثی اک کذرکہ نج ےس گووگں ےن ہی دلیل یل ہک ہشن آفر رشاب اک مک دقمار ںیم انیپ اجزئ ےہ

     1989    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، سٔیا٪، ابوجویزیة جزمي سے روای  ےہ ٛہ ٣یں ےن حرضت اب٩ ًباض :  راوی

ًَبَّإض َوصَُو ٣ُِش٨ْٔس َه  ُِٟ  اب٩َِ  َ ا٢َ َسأ َٗ َِٟحزِمٔيِّ  ُِٟحَویِزٔیَةٔ ا ٩ًَِ أَبٔي ا َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ُٗتَِیَبُة  ٚٔ أَِخبََر٧َا  َِٟباَذ ٩ًَِ ا َبٔة  ٌِ َٜ ٔلَي اِل ِضَزُظ إ

 َٙ ا٢َ َسَب َ٘ َٟطُ  َٓ َ َزٔب َسأ ٌَ ِٟ ٢ُ ا ا٢َ أ٧ََا أَوَّ َٗ ا٦ْ  ُضَو رَحَ َٓ َٚ َو٣َا أَِسََکَ  َِٟباَذ ْس ا  ٣َُح٤َّ

 رجیم ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت انب ابعس ےس درایتف ای افر فہ اینپ تشپ ہبعک رشفی یک اجبن 

 

ة
بئ
ہبیتق، ایفسؿ، اوب وری

می یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابذؼ ےنلکن ےس لبق زگر ےئگ  و رشاب ےیک وہےئ ےھت۔ ابذؼ )رشاب( ےس۔ اوہنں ےن رفامای روسؽ رک

ہشن الےئ فہ رحاؾ ےہ۔ اوہنں ےن اہک بس ےس ےلہپ سج رعب ےن ابذؼ ےس قلعتم درایتف ای فہ ںیم اھت۔ ابذؼ ای ےہ؟ ابذؼ اکی 

 یت ےہ۔مسق یک رشاب وک اہک اج ا ےہ  و ہک اوگنر ےک ریشے وک ھچک دری کت  وش دے رک ایتر یک اج

 رجیم ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت انب ابعس :  رافی

 

ة
بئ
 ہبیتق، ایفسؿ، اوب وری

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 مک دقمار ںیم انیپ اجزئ ےہاؿ ااحدثی اک کذرکہ نج ےس گووگں ےن ہی دلیل یل ہک ہشن آفر رشاب اک 



 

 

     1990    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ابوًا٣ز و نرض ب٩ ط٤ی١ و وہب ب٩ جزیز، طٌبہ، س٤٠ہ ب٩ ٬ٛی١، ابوح٥ٜ، اب٩ ًباض :  راوی

ًَا٣ٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا أَبُو  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا إِٔسَح َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط اُٟوا َحسَّ َٗ  ٕ ٕ َوا٨َّٟرِضُ ب٩ُِ ُط٤َِی١ٕ َوَوصُِب ب٩ُِ َجزٔیز ز

٣ّا ٣َا  ٦َ إِٔ٪ لَاَ٪ ٣ََُحِّ ُظ أَِ٪ یََُحِّ ًَبَّإض ٩ِ٣َ رَسَّ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ُث  ٥َٜٔ یَُحسِّ َِٟح ُ  أَبَا ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َضِی١ٕ  ٠ِیُ ُٛ َٓ ٦َ اهَّللُ َوَرُسوُُٟط  ٦ِ رَحَّ ََحِّ

 ا٨َّٟبٔیَذ 

ااحسؼ نب اربامیہ، اوباعرم ف رضن نب لیمش ف فبہ نب رجری، ہبعش، ہملس نب لیھک، اوبمکح، انب ابعس ےن رفامای سج صخش وک ااھچ ےگل 

 رحاؾ انہک اس شء وک ےسج رحاؾ ای اہلل افر اس ےک روسؽ )یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( ےن وت فہ رحاؾ ےہک ذیبن وک۔

  نب اربامیہ، اوباعرم ف رضن نب لیمش ف فبہ نب رجری، ہبعش، ہملس نب لیھک، اوبمکح، انب ابعساقحس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 رشاب اک مک دقمار ںیم انیپ اجزئ ےہاؿ ااحدثی اک کذرکہ نج ےس گووگں ےن ہی دلیل یل ہک ہشن آفر 

     1991    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس ب٩ نص، ًبساهَّلل، ًیی٨ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ :  راوی

 ٩ًَِ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٩ًَِ ًَُیِی٨ََة ب٩ِٔ  ِبُس اهَّللٔ  ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ِّي ا٣ِزُْؤ  أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنِصٕ  ٔن ًَبَّإض إ ا٢َ َرُج١ْ  ٔاب٩ِٔ  َٗ ا٢َ  َٗ أَبٔیطٔ 

٨َٔب  ٌٔ ِٟ بُُط ٩ِ٣ٔ اٟزَّبٔیٔب َوا ابّا َنرِشَ دُٔذ ََشَ َّا ٧َتَّ اَساَ٪ َوإٔ٪َّ أَِرَؿ٨َا أَِرْق بَارَٔزْة َوإ٧ٔ ًَلَيَّ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ُخَ ِس أُِطک١َٔ  َٗ ٔ َو َُیِرٔظ َو

وبّا ٩ِ٣ٔ اِْلََِشٔ  ُط َُضُ َٟ ًَلَيَّ اِجت٨َِٔب ََٓذََکَ  ثَرَِت  ِٛ ِس أَ َٗ ََّک  ًَبَّإض إ٧ٔ َٟطُ اب٩ُِ  ا٢َ  َ٘ َٓ َض٤ُِط  ِٔ ٥ِ َش َٟ َُّط  َّي َه٨ِ٨َُ  أ٧َ ثََر َحً ِٛ َ أ َٓ ٣َا  بَٔة 

 ٔ ٕ أَِو َزبٔیٕب أَِو َُیِرٔظ  أَِسََکَ ٩ِ٣ٔ َت٤ِز

ابعس ےس رعض ای ہک ںیم رخااسں اک  وسدی نب رصن، دبع اہلل، ہنییع نب دبعارلنمح ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن رضحت انب

ابدنشہ وہں افر مہ گووگں اک  کل تہب رسد ےہ۔ مہ گوگ اکی مسق یک رشاب ایتر رکےت ںیہ۔ اوگنر کشخ رت افر ولھپں ےس۔ ھجم وک ہی 

ں کت ہک ںیم اعمہلم لکشم ولعمؾ وہ ا ےہ۔ رھپ اس ےن یئک رطح یک رشاب یک ااسقؾ ایبؿ  ںی افر تہب زایدہ ںیمسق ایبؿ  ںی۔ اہی

ےن امگؿ رک ایل ہک رضحت انب ابعس ےن اؿ وک ںیہن اھجمس۔ آرخ رضحت انب ابعس ےن رفامای مت اس رشاب ےس وچب  و ہک ہشن دیپا 

 رکے ہاےہ وجھکر یک وہ اوگنر یک وہ ای افر یسک یھب زیچ ےس ایتر یک وہیئ وہ۔

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، ہنییع نب دبعارلنمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 اؿ ااحدثی اک کذرکہ نج ےس گووگں ےن ہی دلیل یل ہک ہشن آفر رشاب اک مک دقمار ںیم انیپ اجزئ ےہ

     1992    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبَک ب٩ ًلي، ٗواریزی، ح٤از، ایوب، سٌیس ب٩ جبیر، اب٩ ًباض :  اویر

 ًَ ث٨ََا أَیُّوُب  ا٢َ َحسَّ َٗ اْز  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ َوارٔیزٔیُّ  َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ًَبَّإض أَِخبََر٧َا أَبُو بََِکٔ ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبیِر ٩ِ َس

ِٟبُ  ا٢َ ٧َبٔیُذ ا  ُِسٔ بَِحْ   َا یَح١ُّٔ َٗ

اوبرکب نب یلع، وقارریی،  ،ند، اویب، دیعس نب ریبج، انب ابعس ےن لقن ای ہک دگری وجھکر یک ذیبن رہزگ الحؽ ںیہن ےہ ہکلب رحاؾ 

 ےہ۔

 اوبرکب نب یلع، وقارریی،  ،ند، اویب، دیعس نب ریبج، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 اؿ ااحدثی اک کذرکہ نج ےس گووگں ےن ہی دلیل یل ہک ہشن آفر رشاب اک مک دقمار ںیم انیپ اجزئ ےہ

     1993    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوج٤زة ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س، طٌبہ، :  راوی

٨ُِ  أُتَ  ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي َج٤َِزَة  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ْس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ ًَبَّإض َوبَیَِن أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ زِٔج٥ُ بَیَِن اب٩ِٔ 

  ُ٠ُِٗ ٨ًَِطُ  ٨ََهي  َٓ َِٟحزِّ  ٩ًَِ ٧َبٔیٔذ ا أََتِتُط ا٣َِزأَْة َتِشأَُُٟط  َٓ ُب  ا٨َّٟأض  َٓأََِشَ اَئ ٧َبٔیّذا ح٠ُِّوا  ِّي أ٧َِتَبُٔذ فٔي َجزَّةٕ َخرِضَ ٔن ًَبَّإض إ یَا أَبَا 

َش١ٔ  ٌَ ِٟ ِب ٨ِ٣ٔطُ َوإِٔ٪ لَاَ٪ أَِحلَي ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ  َا َترِشَ َٗ ِٔقُ بَِلىٔي  ُیرَقِ َٓ  ٨ِ٣ُٔط 

وگں ےک درایمؿ رتہمج یک دختم ااجنؾ دای دمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، اوبرمجة ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت انب ابعس افر درگی گو

رک ا اھت۔ اکی رمہبت اکی اخوتؿ اؿ ےک اپس آیئ افر فہ الیھک ڑھگے ےک ذیبن ےک ابرے ںیم درایتف رکےن یگل۔ اوہنں ےن اس 

 وہں وت ےس عنم ای۔ ںیم ےن اہک ہک انب ابعس! ںیم رہے رگن ےک ڑھگے ںیم ذیبن وگھب ا وہں یھٹیم یھٹیم۔ رھپ ںیم اس وک اتیپ

ریمے ٹیپ ںیم لچلہ یس وہیت ےہ )ینعی ذیبن ےس ریمے ٹیپ ںیم رایح دیپا وہیت ےہ( اوہنں ےن اہک مت اس وک ہن ںوی ارگہچ دہش ےس 

 زایدہ یھٹیم وہ۔

 دمحم نب اشبر، دمحم، ہبعش، اوبرمجة :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 اؿ ااحدثی اک کذرکہ نج ےس گووگں ےن ہی دلیل یل ہک ہشن آفر رشاب اک مک دقمار ںیم انیپ اجزئ ےہ

     1994    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوزاؤز، ابوًتاب، سہ١ ب٩ ح٤از، ِقة، ابوج٤زة :  راوی

ث٨ََا أَبُو َج٤ِ أَِخبََر٧َا  ا٢َ َحسَّ َٗ ةُ  ث٨ََا ُِقَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ازٕ  إب َوصَُو َسِض١ُ ب٩ُِ َح٤َّ ًَتَّ ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ٠ُُِٗ   ٔاب٩ِٔ أَبُو َزاُوَز  ا٢َ  َٗ َزَة َنِصْ 

ثَرُِت ٨ِ٣ٔطُ  ِٛ بُطُ ح٠ُِّوا إِٔ٪ أَ ٕ أََِشَ ّة لٔي َت٨ِبُٔذ ٧َبٔیّذا فٔي َجزٓ ُس ًَبَّإض إٔ٪َّ َجسَّ ِٓ ٔس٦َ َو َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ َح  ـٔ َت ِٓ ِو٦َ َخٔظیُ  أَِ٪ أَ َ٘ ِٟ َِٟشُ  ا َحا َٓ

َِٟدزَایَا َو  َِٟیَص بٔا ِٓسٔ  َو ِٟ ا٢َ ٣َزَِحّبا بٔا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ًَلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ِیٔص  َ٘ ِٟ ِبٔس ا اُٟوا یَا َرُسو٢َ ًَ َٗ  َا ا٨َّٟاز٣ٔٔیَن 

٨َ٠ِٔ٤ًَا بٔطٔ اهَّللٔ إٔ٪َّ بَِی٨َ٨َا  ٕ إِٔ٪  ث٨َِا بٔأ٣َِز ََٓحسِّ  ٔ٦ َُِٟحُ ٔ ا  فٔي أَِطُضز
َِٟیَک إ ٔاَّ ٔ َّا  َا َنٔؼ١ُ إ ٛٔیَن َوإ٧ٔ ٤ُِٟرِشٔ َِٟح٨ََّة َو٧َِسًُو بٔطٔ َوبَِی٨ََک ا  َزَخ٨َ٠ِا ا

٥ِ بٔاِِلٔی٤َا٪ٔ  ُٛ ٍٕ آ٣ُزُ ٩ًَِ أَِربَ  ٥ِ ُٛ ٥ِ بَٔثََلٕث َوأ٧ََِضا ُٛ ا٢َ آ٣ُزُ َٗ اُٟوا اهَّللُ  ٩ِ٣َ َوَرائ٨ََا  َٗ بٔاهَّللٔ َوص١َِ َتِسُروَ٪ ٣َا اِِلٔی٤َاُ٪ بٔاهَّللٔ 

ُلو ٌِ ََلةٔ َوإٔیَتاُئ اٟزَّلَاةٔ َوأَِ٪ ُت ا٦ُ اٟؼَّ َٗ ٔ ََٟط إ ٔاَّ اهَّللُ َوإ ٔ ا٢َ َطَضاَزةُ أَِ٪  َا إ َٗ  ٥ُ٠ًَِ ٩ًَِ َوَرُسوُٟطُ أَ  ٥ِ ُٛ ُِٟد٤َُص َوأ٧ََِضا ا٥ٔٔ٧ ا َِ ٤َِٟ ا ٩ِ٣ٔ ا

 َّ٤ًَ  ٍٕ َّٓٔ  أَِربَ ٤ُِٟزَ َِٟح٨َِت٥ٔ َوا ٔ َوا بَّأئ َوا٨َّٟ٘ٔیر  ا ی٨َُِبُذ فٔي اٟسُّ

اوبداؤد، اوباتعب، لہس نب  ،ند، رقة، اوبرمجة ےس رفاتی ےہ نج اک انؾ رصن اھت ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن رضحت انب ابعس ےس اہک ہک 

ںویں رھپ گووگں ںیم ھٹیب اجؤں وت ھجم وک ہی ادنہشی ےہ ہک اک ا ہن ریمی دادی ذیبن ایتر رکیت ںیہ افر فہ یھٹیم وہیت ےہ۔ ارگ ںیم اس وک تہب 

وہ ہک ںیم ذلیل ف وخار وہ اجؤں )ینعی یکہب یکہب ابںیت رک ےک ویکہکن ارگ ہشن وہاگ وت ااسنؿ رضفر کہب اجےئ اگ( وت اوہنں ےن رفامای 

ں ےن اہک ای روسؽ اہلل! امہرے افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل رمةح! اؿ گووگں وک ہی ہن روسا وہےئ افر ہن یہ رشدنمہ وہےئ۔ رھپ اؿ گووگ

فملس ےک درایمؿ رشمنیک یک اکی امجتع ےہ ) و ہک مہ گووگں وک ںیہن آےن دیتی( افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس مہ 

یسی ابت ہک ارگ مہ گوگ فہ اکؾ رک ں وت گوگ ںیہن آ  ےتک نکیل رحاؾ ونیہمں ںیم۔ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ وک رفام د ں اکی ا

تنج ںیم دالخ وہ اجںیئ افر مہ گووگں وک ایس ابت یک اجبن البںیئ ےگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم مت وک نیت ابوتں اک 

افر مت گوگ فافق وہ ہک اامیؿ ای  مکح رک ا وہں افر مت وک ہار ابوتں ےس عنم رک ا وہں۔ ںیم مت وک مکح رک ا وہں اہلل رپ اامیؿ الےن اک

ےہ؟ اوہنں ےن رفامای اہلل افر اس اک روسؽ )یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( وخب فافق ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس 

فر زوکة دانی افر  و ھچک مت ابت رپ نیقی رکف دؽ افر زابؿ ےس ارقار رکف ہک العفہ اہلل ےک وکیئ ابعدت ےک القئ ںیہن ےہ افر امنز ادا رکان ا

( دکف 7تمینغ اک امؽ افکر ےس اہجد رک ےک احلص رکف اس ںیم ےس اپوچناں ہصح دالخ رکف افر ںیم مت وک عنم رک ا وہں ہار اایشء ےس۔ )



 

 

 ( رفینغ ربونتں یک ذیبن ےس۔3( الیھک افر )3( وچنیب )5ےک وتےبن ےس )

 اوبرمجة اوبداؤد، اوباتعب، لہس نب  ،ند، رقة، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 اؿ ااحدثی اک کذرکہ نج ےس گووگں ےن ہی دلیل یل ہک ہشن آفر رشاب اک مک دقمار ںیم انیپ اجزئ ےہ

     1995    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس، ًبساهَّلل، س٠امی٪ تیَّم، ٗیص ب٩ ز٫با٪ :  راوی

  ُِٟ َ ا٢َ َسأ َٗ ِیٔص ب٩ِٔ َوصَِباَ٪  َٗ  ٩ًَِ َ٪ اٟتَِّیَّٔمِّ  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ٠ُُِٗ  إٔ٪َّ لٔي ُجَزیِزَّة  أَِخبََر٧َا ُسَویِْس  ًَبَّإض  اب٩َِ 

 َّ وَ٪ َس أ٧َِتَبُٔذ ٓٔیَضا َحً ٌُ ا٢َ ٣ُِذ أَِرَب َٗ وَ٪ َس٨َّة أَِو  ٠ُُِٗ  ٣ُِذ ًرِٔشُ ابَُک  ٥ِ صََذا ََشَ َٛ ا٢َ ٣ُِذ  َٗ بُِتُط  ٩ََٜ ََشٔ ا٢َ ي إَٔذا َُلَي َوَس َٗ ٨َّة 

َِٟدَبٔث  َُٗک ٩ِ٣ٔ ا و ِت رُعُ ٤َا َتَزوَّ َٟ  كَا

س ےس اہک ہک ریمے اپس اکی وھچاٹ اس ڑھگا وسدی، دبع اہلل، امیلسؿ یمیت، سیق نب دةھؿ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت انب ابع

ےہ۔ ںیم اس ںیم ذیبن ایتر رک ا وہں۔ سج فتق فہ  وش امر رک رہھٹ اج ا ےہ وت ںیم اس وک اتیپ وہں۔ اوہنں ےن اہک ےنتک دونں ےس ہی 

ی ر ںی اناپیک ےس یپ رےہ وہ؟ ںیم ےن رعض ای سیب اسؽ ای ہاسیل اسؽ ےس۔ اس رپ رضحت انب ابعس ےن رفامای اکیف دؿ کت ریت

 ریساب وہیت رںیہ ینعی اہمترے مسج ںیم اناپک وخؿ دفڑ ا راہ(۔

 وسدی، دبعاہلل، امیلسؿ یمیت، سیق نب دةھؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضحت دبعاکلمل نب انعف فایل رضحت انب رمع ےس رمفی دحثی  و گوگ رشاب اک  واز اثتب رکےت ںیہ اؿ یک دلیل

 یھب ےہ

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

  و گوگ رشاب اک  واز اثتب رکےت ںیہ اؿ یک دلیل رضحت دبعاکلمل نب انعف فایل رضحت انب رمع ےس رمفی دحثی یھب ےہ

     1996    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زیاز ب٩ ایوب، ہظی٥، ًوا٦، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٧آٍ :  یراو



 

 

 ٍٕ ٔ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ٧َآ ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ ا٦ُ  وَّ ٌَ ِٟ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ا َٗ ث٨ََا صَُظِی٥ْ  ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ اب٩ُِ ٤ًََُز َرأَیُِ  َرُجَّل أَِخبََر٧َا زٔیَازُ ب٩ُِ أَیُّوَب  َٗ ا٢َ  َٗ

َّي اهَّللُ ٔلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل َوَجَس  َجاَئ إ َٓ ٔلَي ٓٔیطٔ  ُط إ ٌَ َٓ َسَح ََفَ َ٘ ِٟ َِٟیطٔ ا ٔ ٍَ إ َٓ ٩ٔ َوَز
ِٛ َسٕح ٓٔیطٔ ٧َبٔیْذ َوصَُو ٨ًَِٔس اٟزُّ َ٘ ٥َ بٔ

٠َِیطٔ َوَس٠َّ ُظ ًَ

ًَلَيَّ بٔاٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ا٦ْ صَُو  ِو٦ٔ َیا َرُسو٢َ اهَّللٔ أرََحَ َ٘ ِٟ َُٟط َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ  َ٘ َٓ ًَلَي َػاحٔبٔطٔ  ُظ  زَّ َٓأََخَذ ٨ِ٣ٔطُ زَّ َطٔسیّسا ََفَ ُتَٔي بٔطٔ  أ َٓ ُج١ٔ 

 ُ ََٓؼبَّطُ ٓٔیطٔ ث ا  ـّ ًَا ب٤َٔإئ أَِش َب ث٥َُّ َز لَّ َ٘ َٓ ٔلَي ٓٔیطٔ  ُط إ ٌَ َٓ ََٓؼبَّطُ ٓٔیطٔ ََفَ ًَا ب٤َٔإئ  َسَح ث٥َُّ َز َ٘ ِٟ ٔ ا ٠ًََِی٥ُِٜ َصٔذظ ا٢َ إَٔذا اَُِت٤َ٠َِ   َٗ  َّ٥

٤َِٟائٔ  وا ٣ُُتو٧ََضا بٔا ُٔسُ ِٛ ا َٓ  اِْلَِؤًَیُة 

زاید نب اویب، میشہ، وعاؾ، دبعاکلمل نب انعف ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب رمع ےن رفامای ںیم ےن اکی صخش وک روسؽ اہلل یلص اہلل 

ہیلع فآہل فملس ےک اپس داھکی ہک فہ صخش ذیبن اک اکی ایپہل ےل رک احرض وہا۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس فتق ڑھکے وہےئ 

ہلل ہیلع فآہل فملس وک شیپ ای ایگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک ہنم اگلای وت فہ زیت اگل۔ آپ یلص اہلل ہیلع ےھت۔ فہ ایپہل آپ یلص ا

فآہل فملس ےن فہ ایپہل اس صخش وک فاسپ دے دای۔ ایس دفراؿ اکی دفرسا صخش وبال ہک ای روسؽ اہلل! ای ہی رحاؾ ےہ؟ آپ یلص اہلل 

 و صخش ایپہل ےل رک آای اھت اس وک البؤ۔ رھپ فہ صخش احرض وہا۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایپہل اس صخش  ہیلع فآہل فملس ےن رفامای

ےس ےل ایل افر اپین اگنم رک اس ںیم اپین الم دای۔ رھپ اس وک ہنم ےس اگلای )افر اس یک دشت یک فہج ےس ذاہقئ اب یھب ڑکفا وسحمس وہا( 

)زمدی( اپین المای رھپ رفامای سج فتق اؿ ربونتں ںیم رشاب زیت وہ اجےئ وت مت اس یک زیتی اپین ےس اٹہ ) مک  افر اپین وگنماای افر اس ںیم

 رک( دف۔

 زاید نب اویب، میشہ، وعاؾ، دبعاکلمل نب انعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

  و گوگ رشاب اک  واز اثتب رکےت ںیہ اؿ یک دلیل رضحت دبعاکلمل نب انعف فایل رضحت انب رمع ےس رمفی دحثی یھب ےہ

     1997    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ززیاز ب٩ ایوب، ابو٣ٌاویہ، ابواسحٙ طیباني، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٧آٍ، اب٩ ً :  راوی

٠٤َِٟٔٔک  ًَِبٔس ا  ٩ًَِ ِیَبانٔيُّ 
َٙ اٟظَّ ث٨ََا أَبُو إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ اؤیََة  ٌَ ٩ًَِ أَبٔي ٣ُ ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ أَِخبََر٧َا زٔیَازُ ب٩ُِ أَیُّوَب  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ  ب٩ِٔ ٧َآ

ًَبِ  ًَِبس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ا٢َ أَبُو  َٗ  ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٨َِٔحؤظ َّي اهَّللُ  ٤َِِٟظُضوُر َػل ٤َِِٟظُضورٔ َو َا یُِحَتخُّ بَٔحٔسیثٔطٔ َوا َِٟیَص بٔا  ٍٕ ٔ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ ٧َآ ُس ا

ُٖ حٔکَایَتٔطٔ   ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز خََٔل

زاید نب اویب، اوباعمفہی، اوب ااحسؼ ابیشین، دبعاکلمل نب انعف، انب رمع ےس ایسی یہ رفاتی وقنمؽ ےہ۔ اامؾ اسنیئ ےن رفامای اس 



 

 

اہک د ںیم دبعاکلمل نب انعف ےس  و ہک وہشمر ںیہ افر اس یک رفاتی دلیل شیپ رکےن ےک القئ ںیہن ہکلب رضحت انب رمع  دحثی یک

 ےس اس ےک الخػ وہشمر ےہ۔

 زاید نب اویب، اوباعمفہی، اوباقحس ابیشین، دبعاکلمل نب انعف، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

  و گوگ رشاب اک  واز اثتب رکےت ںیہ اؿ یک دلیل رضحت دبعاکلمل نب انعف فایل رضحت انب رمع ےس رمفی دحثی یھب ےہ

     1998    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، ابوًوا٧ة، زیس ب٩ جبیر، اب٩ ٤ًزسویس ب٩ نص، ًبساهَّلل :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ًُ   ٕ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ ُجَبیِر ًََوا٧ََة  ٩ًَِ أَبٔي  ِبُس اهَّللٔ  ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ا٢َ أَِخبََر٧َا ُسَویُِس ب٩ُِ َنِصٕ  َ٘ َٓ بَٔة  ٩ًَِ اِْلََِشٔ ٤ََز أَ٪َّ َرُجَّل َسأ٢ََ 

 اِجت٨َِٔب ل١َُّ َطِیٕئ ی٨َٔعُّ 

، زدی نب ریبج، انب رمع ےس اکی آدیم ےن رشاوبں ےس قلعتم درایتف ای وت اوہنں ےن رفامای  و زیچ ہشن وسدی نب رصن

 

ة

 

، دبع اہلل، اوبوعاب

 رکے اس ےس وچب۔

، زدی نب ریبج، انب رمع :  رافی

 

ة

 

 وسدی نب رصن، دبعاہلل، اوبوعاب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

  و گوگ رشاب اک  واز اثتب رکےت ںیہ اؿ یک دلیل رضحت دبعاکلمل نب انعف فایل رضحت انب رمع ےس رمفی دحثی یھب ےہ

     1999    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ایا ٣یں ےن ًبساهَّلل ب٩ ٤ًزٗتیبہ، ابوًوا٧ة، زیس ب٩ جبیر ےن َف :  راوی

٩ًَِ اِْلََِشٔ  ُِٟ  اب٩َِ ٤ًََُز  َ ا٢َ َسأ َٗ  ٕ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ ُجَبیِر ًََوا٧ََة  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا أَبُو  َٗ ُٗتَِیَبُة  ا٢َ اِجت٨َِٔب ل١َُّ َطِیٕئ ی٨َٔعُّ أَِخبََر٧َا  َ٘ َٓ  بَٔة 

، زدی نب ریبج ےن رفامای ںیم ےن دبعاہلل نب رمع

 

ة

 

 ےس وپاھچ وت اوہنں ےن رفامای  و رشمفب ہشن رکے اس ےس وچب۔ ہبیتق، اوبوعاب

، زدی نب ریبج ےن رفامای ںیم ےن دبعاہلل نب رمع :  رافی

 

ة

 

 ہبیتق، اوبوعاب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 اثتب رکےت ںیہ اؿ یک دلیل رضحت دبعاکلمل نب انعف فایل رضحت انب رمع ےس رمفی دحثی یھب ےہ  و گوگ رشاب اک  واز



 

 

     2000    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوًوا٧ة، زیس ب٩ جبیر ےن َف٣ایا ٣یں ےن ًبساهَّلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َٗ ٔ  أَِخبََر٧َا ُسَویِْس  ث َٛ ٠ٔی٠ُُط َو َٗ ٤ُِِٟشَٔکُ  ا٢َ ا َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   
ٔس ب٩ِٔ ٔسیرٔی٩َ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َ٪ اٟتَِّیَّٔمِّ  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ یرُُظ ًَِبُس اهَّللٔ 

ا٦ْ   رَحَ

فب ہشن وسدی، دبعاہلل، امیلسؿ یمیت، دمحم نب ریسنی، انب رمع ےن رفامای ںیم ےن دبعاہلل نب رمع ےس وپاھچ وت اوہنں ےن رفامای  و رشم

 رکے اس ےس وچب۔

، زدی نب ریبج ےن رفامای ںیم ےن دبعاہلل نب رمع :  رافی

 

ة

 

 ہبیتق، اوبوعاب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 اکلمل نب انعف فایل رضحت انب رمع ےس رمفی دحثی یھب ےہ و گوگ رشاب اک  واز اثتب رکےت ںیہ اؿ یک دلیل رضحت دبع

     2001    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حارث ب٩ ٣شٜین، اب٩ ٗاس٥، ٣اٟک، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

أس  َ٘ ِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا  ٍُ ٠َِیطٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔیٕن ِٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ا٢َ ا ا٢َ ل١ُُّ ٣ُِشَٔکٕ َٗ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٥ٔ أَِخبََرنٔي ٣َأْٟک 

ا٦ْ   َخ٤ِْز َول١ُُّ ٣ُِشَٔکٕ رَحَ

احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، انعف، انب رمع ےن رفامای  و زیچ ہشن رکے فہ رمخ )رشاب ےہ( افر  و شء ہشن دیپا رکے فہ رحاؾ 

 ےہ۔

 اقمس، امکل، انعف، انب رمعاحرث نب نیکسم، انب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

  و گوگ رشاب اک  واز اثتب رکےت ںیہ اؿ یک دلیل رضحت دبعاکلمل نب انعف فایل رضحت انب رمع ےس رمفی دحثی یھب ےہ

     2002    حسیث                               ٦ج٠س سو  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبسا اًلي، ٣ٌت٤ز، طیبہ، اب٩ ًبسا٠٤ٟک، ٣٘ات١ ب٩ حیا٪، سا٥ٟ ب٩ ًبساهَّلل :  راوی

 ِٟ ِبٔس ا ًَ ُ  َطبٔیّبا َوصَُو اب٩ُِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ُ َت٤ٔز ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ًَِبسٔ اِْلَ ُس ب٩ُِ  ات١ُٔ ب٩ُِ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َ٘ ثَىٔي ٣ُ و٢ُ َحسَّ ُ٘ ٠٤َٔٔک َش



 

 

٦َ ا ا٢َ رَحَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَِبسٔ اهَّللٔ  ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  اَ٪  ا٦ْ َحیَّ َِٟد٤َِز َول١ُُّ ٣ُِشَٔکٕ رَحَ  هَّللُ ا

لت نب ایحؿ، اسمل نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، ،ہبی، انب دبعاکلمل، اقم

 فملس ےن رفامای دخافدن دقفس ےن رحاؾ رفامای ےہ رمخ وک افر رہ اکی ہشن الےن فایل شء رحاؾ ےہ۔

 دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، ،ہبی، انب دبعاکلمل، اقملت نب ایحؿ، اسمل نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

  و گوگ رشاب اک  واز اثتب رکےت ںیہ اؿ یک دلیل رضحت دبعاکلمل نب انعف فایل رضحت انب رمع ےس رمفی دحثی یھب ےہ

     2003    یثحس                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حشین ب٩ ٨٣ؼور، اب٩ جٌرف ٧یشابوری، یزیس ب٩ ہارو٪، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو، ابوس٤٠ہ، اب٩ ٤ًز :  راوی

ا٢َ  َٗ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪  ا٢َ َحسَّ َٗ رَفٕ ا٨َِّٟیَشابُورٔیَّ  ٌِ ىٔي اب٩َِ َج ٌِ ُِٟحَشیُِن ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َش ُس ب٩ُِ  أَِخبََر٧َا ا ٩ًَِ أ٧ََِبأ٧ََا ٣َُح٤َّ ٤ِزٕو  ًَ

ا٦ْ َول١ُُّ  ٥َ ل١ُُّ ٣ُِشَٔکٕ رَحَ
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ًَِبس  أَبٔي َس٤َ٠ََة  ا٢َ أَبُو  َٗ ٣ُِشَٔکٕ َخ٤ِْز 

ٔة ا٨َّٟ  َٟٔة ٣َِظُضوُروَ٪ بٔٔؼحَّ َسا ٌَ ِٟ ِبٔ  َوا
ُْ َأئ أَص١ُِ اٟثَّ ًَاَؿَسُظ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َوَص ِو  َٟ ا٦َ َواحٕٔس ٨ِ٣ُٔض٥ِ َو َ٘ و٦ُ ٣َ ُ٘ ٠٤َِٟٔٔک  َا َش ِبُس ا ًَ ١ٔ َو ِ٘

 ُٙ ِوٓٔی ْة َوبٔاهَّللٔ اٟتَّ ًَ  ٩ِ٣ٔ أَِطکَأٟطٔ َج٤َا

نیسح نب وصنمر، انب رفعج ےن اسوبری، زیدی نب اہرفؿ، دمحم نب رمعف، اوبہملس، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع 

فملس ےن اراشد رفامای رہ اکی ہشن دیپا رکےن فایل شء رحاؾ ےہ افر ہشن الےن فایل یئش رمخ ےہ۔ اامؾ اسنیئ ےن رفامای ہی گوگ ربتعم فآہل 

افر اعدؽ ںیہ افر وہشمر ںیہ تحص ےک اسھت )ینعی اؿ یک رہشت حیحص رفاایت لقن رکےن یک ےہ( افر دبعاکلمل نب انعف اؿ گووگں 

 ارب ںیہن ارگہچ دبعاکلمل یک  ادیئ ایس ےسیج درگی گووگں ےن یھب یک۔ںیم ےس اکی ےک یھب رب

 نیسح نب وصنمر، انب رفعج اسینوبری، زیدی نب اہرفؿ، دمحم نب رمعف، اوبہملس، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اال :   ابب

 

ة
ب 
  رش

  و گوگ رشاب اک  واز اثتب رکےت ںیہ اؿ یک دلیل رضحت دبعاکلمل نب انعف فایل رضحت انب رمع ےس رمفی دحثی یھب ےہ

     2004    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس، ًبساهَّلل، ًبیساهَّلل ب٩ ٤ًز سٌسی، رٗیة ب٨  ٤ًزو ب٩ سٌیس :  راوی



 

 

ًَ أَِخبََر٧َا ُس  ُة ب٨ُِٔ   یَّ َٗ ثَِتىٔي ُر ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٔسیِّ  ٩ًَِ ًُبَِیسٔ اهَّللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز اٟشَّ ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ َِٟ  َویِْس  ا َٗ ٌٔیٕس  ٤ِزٔو ب٩ِٔ َس

 َّٔ ٔس ث٥َُّ یَُح َِ ِٟ بُطُ ٩ِ٣ٔ ا َیرِشَ َٓ َٟطُ اٟزَّبٔیُب   ٍُ َ٘ َٓکَاَ٪ ی٨ُِ ٔ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ٨ُِ  فٔي َحِحز ١ُ ٓٔیطٔ ُٛ ٌَ ٠َِیطٔ َزبٔیْب آَخُ َویُِح ًَ ُٕ اٟزَّبٔیُب َوی٠َُِقي 

َبَة بِ  ِ٘ وزٕ ًُ ٌُ وا بَٔحٔسیٔث أَبٔي ٣َِش َحطُ َواِحَتحُّ ٔس َطَ َِ ِٟ َس ا ٌِ ي إَٔذا لَاَ٪ َب
َّ ٔس َحً َِ ِٟ بُطُ ٩ِ٣ٔ ا َیرِشَ َٓ ٤ًَِزٕو٣َاْئ   ٩ٔ 

 تنب رمعف نب 

 

دیعس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت دبعاہلل نب رمعف یک وگد ںیم یھت اؿ وسدی، دبع اہلل، دیبع اہلل نب رمع دعسی، رقتئة

ےک فاےطس کشخ اوگنر وگھبےئ اجےت ےھت رھپ فہ اس وک دفرسے رفز ےتیپ ےھت رھپ اوگنر کشخ رک ےیل اجےت ےھت رھپ فہ اس وک اےلگ دؿ 

  رشفی )ایلگ دحثی( ےس احلص یک ےہ۔ےتیپ ےھت رھپ اس وک کنیھپ دےتی ےھت افر اؿ گووگں ےن دلیل رضحت اوبدوعسد یک دحثی

 تنب رمعف نب دیعس :  رافی

 

 وسدی، دبعاہلل، دیبعاہلل نب رمع دعسی، رقتئة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 رضحت دبعاکلمل نب انعف فایل رضحت انب رمع ےس رمفی دحثی یھب ےہ  و گوگ رشاب اک  واز اثتب رکےت ںیہ اؿ یک دلیل

     2005    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ اس٤اًی١ ب٩ س٠امی٪، یحٌي ب٩ ی٤ا٪، سٔیا٪، ٨٣ؼور، خاٟس ب٩ سٌس، ابو٣شٌوز :  راوی

ٌٔی١َ ب٩ِٔ ُس٠َ  َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ إِٔس٤َ ٩ًَِ أَبٔي أَِخبََر٧َا ا ٕس  ٌِ ٩ًَِ َخأٟسٔ ب٩ِٔ َس ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا یَِحٌَي ب٩ُِ ی٤ََإ٪  َٗ  ٪َ امِیَ

ُتَٔي ب٨َٔبٔیٕذ ٩ِ٣ٔ ا أ َٓ َٓاِسَتِشَقي  َبةٔ  ٌِ َٜ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحِو٢َ اِل ًَ َّي اهَّللُ  ًَٔلَع ا٨َّٟٔييُّ َػل ا٢َ  َٗ وزٕ  ٌُ ََٓظ٤َّ ٣َِش ایَةٔ  َ٘ ا٢َ ٟشِّ َ٘ َٓ َب  لَّ َ٘ َٓ طُ 

ا٢َ  َا َوصَ  َٗ ا٦ْ صَُو یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ  ا٢َ َرُج١ْ أرََحَ َ٘ َٓ َب  ٠َِیطٔ ث٥َُّ ََشٔ ًَ ََٓؼبَّ  ْٕ ْٔلَ٪َّ یَِحٌَي ًَلَيَّ بَٔذ٧ُوٕب ٩ِ٣ٔ َز٣ِز٦ََ  ٌٔی َذا َخبَْر َؿ

َیاَ٪ َوَیِحٌَي ب٩ُِ ی٤ََ  ِٔ َز بٔطٔ زُوَ٪ أَِػَحأب ُس ثَِرةٔ َخَلئٔطٔ ب٩َِ َی٤َإ٪ اِنرَفَ َٛ ٔوطٔ َو ِٔ  إ٪  َا یُِحَتخُّ بَٔحٔسیثٔطٔ ُٟٔشؤئ حٔ

نسح نب اامسلیع نب امیلسؿ، ییحی نب امیؿ، ایفسؿ، وصنمر، اخدل نب دعس، اوبدوعسد ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

ےن اپین وگنماای۔ گوگ کشم ںیم ذیبن الےت ےئگ۔ فملس ےن ہبعک رشفی ےک زندکی ایپس وسحمس یک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک وساھگن افر ہنم انبای رھپ رفامای ریمے اپس آب ززمؾ اک اکی ڈفؽ ےل رک آؤ۔ آپ یلص اہلل ہیلع 

ہلل! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فآہل فملس ےن اس رپ اپین ڈاال رھپ اس وک یپ ایل۔ اکی صخش ےن رعض ای فہ وت رحاؾ ےہ ای روسؽ ا

رفامای ںیہن۔ اامؾ اسنیئ ےن رفامای ہی رفاتی فیعض ےہ ویکہکن اس یک دنس ںیم ییحی نب امیؿ ےہ سج ےن ہک اہنت اس وک رفاتی ای ایفسؿ 

  رک ا ےہ۔ےس افر ییحی نب امیؿ یک رفاتی دلیل ڑکپےن ےک القئ ںیہن ےہ اس ےیل ہک اس اک احظف ربا ےہ افر فہ تہب یطلغ

 نسح نب اامسلیع نب امیلسؿ، ییحی نب امیؿ، ایفسؿ، وصنمر، اخدل نب دعس، اوبدوعسد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 دبعاکلمل نب انعف فایل رضحت انب رمع ےس رمفی دحثی یھب ےہ  و گوگ رشاب اک  واز اثتب رکےت ںیہ اؿ یک دلیل رضحت

     2006    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلي ب٩ ححز، ًث٤ا٪ ب٩ حؼ٩، زیس ب٩ واٗس، خاٟس ب٩ حشین، ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ حِٔؼ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَلٔيُّ ب٩ُِ حُِحز ُ  أَبَا صَُزیَِزَة أَِخبََر٧َا  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ َخأٟٔس ب٩ِٔ حَُشیِٕن  ث٨ََا َزیُِس ب٩ُِ َوإٗٔس  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٩ٕ

ًَّٟٔي لَاَ٪ شَ  ٔف اِْلَیَّا٦ٔ ا ٌِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ لَاَ٪ َشُؼو٦ُ فٔي َب َّي اهَّللُ  ٤ِٔ٠ًَُ  أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل و٢ُ  ُ٘ ظُ َش َتَحی٨َُِّ  ٓرِٔطَ َٓ ب٨َٔبٔیٕذ  ُؼو٣َُضا 

 ٔ٠ًَ ِس  َٗ ِّي  ٔن ٠ُِ  یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ إ ُ٘ َٓ َِٟیطٔ  ٔ ٤ََِٟشاُئ ٔجئُِتُط أَِح٠ٔ٤َُضا إ ا لَاَ٪ ا َّ٤٠ََٓ ُتطُ فٔي زُبَّإئ  ٌِ َِٟیِو٦ٔ َػ٨َ ََّک َتُؼو٦ُ فٔي صََذا ا ٤ُِ  أ٧َ

ا٢َ أَِز٧ٔطٔ ٣ٔىِّي یَا أَبَا صُ  َ٘ َٓ َ  بَٔضَذا ا٨َّٟبٔیٔذ  َتَحی٨َُِّ  ٓرِٔطَ ِب بَٔضا َٓ َٓاَِضٔ  ٔ ا٢َ ُخِذ َصٔذظ َ٘ َٓ إَٔذا صَُو ی٨َٔعُّ  َٓ َِٟیطٔ  ٔ ُتطُ إ ٌِ َٓ َزیَِزَة ََفَ

١ُ ٤ًَُزَ  ٌِ ٔ وا بٔطٔ ٓ ا اِحَتحُّ َِٟیِو٦ٔ اِْلٔخٔ َو٤٣َّٔ ٩ُ٣ٔ بٔاهَّللٔ َو َا بٔا ِْ اُب ٩ِ٣َ  َا یُ إٔ٪َّ صََذا ََشَ َٓ َِٟحائَٔم  ٨ِطُ ا ًَ أب َرضَٔي اهَّللُ  َِٟدلَّ   ب٩ِٔ ا

 نب رجح، امثعؿ نب نصح، زدی نب فادق، اخدل نب نیسح، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ھجم وک ملع اھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل یلع

فملس سک دؿ رفزہ رےتھک ںیہ )افر سک دؿ ںیہن رےتھک(۔ اکی رمہبت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رفزہ ااطفر رکےن ےک فاےطس 

 ںیم ےن وتےبن ںیم )ینعی دکف ےک وتےبن ںیم( انبای اھت۔ سج فتق اشؾ وہیئگ وت ںیم اس وک ےل رک دختم وبنی ذیبن ایتر ریھک سج وک

ر ںیہ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر ںیم ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! ھجم وک ملع اھت ہک آج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفزہ دا

 فآہل فملس یک ااطفری ےک فتق ہی ذیبن ےل رک احرض وہا وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت ںیم آج آپ یلص اہلل ہیلع

آہل ریمے اپس الؤ اے اوبرہریہ! انچہچن ںیم ااھٹ رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس الای وت فہ  وش امر راہ اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع ف

ار رپ امر دف۔ اس وک وت فہ صخش ےیپ اگ  و اہلل رپ افر ایقتم ےک دؿ رپ نیقی ہن راتھک وہ۔ اس ےک العفہ فملس ےن رفامای ےل اجؤ افر اےس دوی

 اؿ گووگں یک اکی دلیل رضحت رمع اک لعف یھب ےہ۔ ) و ہک ایلگ رفاتی ںیم آ راہ ےہ(۔

 یلع نب رجح، امثعؿ نب نصح، زدی نب فادق، اخدل نب نیسح، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

  و گوگ رشاب اک  واز اثتب رکےت ںیہ اؿ یک دلیل رضحت دبعاکلمل نب انعف فایل رضحت انب رمع ےس رمفی دحثی یھب ےہ

     2007    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  :  راوی



 

 

 َ٨ َٟ ِٕٔؽ إ٣َٔا٦ْ  ث٨ََا أَبُو َح ا٢َ َحسَّ َٗ ٔیِّ ب٩ِٔ َیِحٌَي  ٩ًَِ اُٟسَّ ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ٩ًَِ أَبٔي أَِخبََر٧َا ُسَویِْس  َِٟحَش٩ٔ  ا َولَاَ٪ ٩ِ٣ٔ أَِس٨َأ٪ ا

ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ أب َرضَٔي اهَّللُ  َِٟدلَّ ٍٕ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ٔ ِب١ٔ أَِ٪  َرآ َٗ ًَِبُس اهَّللٔ ٩ِ٣ٔ  ا٢َ  َٗ ٤َِٟأئ  وُظ بٔا ُٔسُ ِٛ ا َٓ َتُط  إَٔذا َخٔظیُت٥ِ ٩ِ٣ٔ ٧َبٔیٕذ ٔطسَّ

 َشِظَتسَّ 

وسدی، دبعالل، رسی نب ٰییحی اوبصفح، اوبراعف، ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمعریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک8 فتق مت گوگ ذیبن یک 

 ڑ ڈاگو اپین ےس۔ رضحت دبعاہلل ےن اہک ینعی زیتی ےس لبق۔دشت ےس ڈرف وت مت اس یک زیتی وت

  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 رمع ےس رمفی دحثی یھب ےہ و گوگ رشاب اک  واز اثتب رکےت ںیہ اؿ یک دلیل رضحت دبعاکلمل نب انعف فایل رضحت انب 

     2008    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زَکیا ب٩ یحٌي، ًبسا اًلي، سٔیا٪، یحٌي ب٩ سٌیس، سٌیس ب٩ ٣شیب :  راوی

 ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ًَِبُس اِْلَ ث٨ََا  َٗا٢َ َحسَّ یَّا ب٩ُِ یَِحٌَي  ٔب  أَِخبََر٧َا َزََکٔ ٤َُِٟشیَّ ٌٔیَس ب٩َِ ا ٍَ َس ٌٔیٕس َس٤ٔ یَِحٌَي ب٩ِٔ َس

 ِٟ ُظ بٔا ََُٜسَ َٓ ًَا بٔطٔ  َس َٓ َصطُ  ٔلَي ٓٔیطٔ ََکٔ بَطُ إ ا َِقَّ َّ٤٠َ َٓ ًَا بٔطٔ  َس َٓ إب  ْٕ ٤ًََُز برَٔشَ ِ  َث٘ٔی
َّ٘ و٢ُ َت٠َ ُ٘ ٠ُواَش ٌَ ِٓ ا َٓ ََٜذا  ا٢َ َص َ٘ َٓ  ٤َأئ 

دیعس، دیعس نب بیسم ےس رفاتی ےہ ہک )ہلیبق( فیقث ےک گووگں ےن رضحت رمع ےک زرکای نب ییحی، دبعاالیلع، ایفسؿ، ییحی نب 

اسےنم رشاب ریھک۔ اوہنں ےن رشاب اگنمیئ سج فتق اس وک ہنم ےس اگلای وت ربا اگل رھپ اپین اگنم رک اس یک زیتی وتڑ دی افر اہک اس 

 رطہقی ےس رک گو۔

 دیعس، دیعس نب بیسم زرکای نب ییحی، دبعاالیلع، ایفسؿ، ییحی نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

  و گوگ رشاب اک  واز اثتب رکےت ںیہ اؿ یک دلیل رضحت دبعاکلمل نب انعف فایل رضحت انب رمع ےس رمفی دحثی یھب ےہ

     2009    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوخاٟس، ٗیص ب٩ ابوحاز٦، ً٘بہ ب٩ َفٗس :  راوی

 ُ٩ًَِ ٣ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٤َٔس  ِبُس اٟؼَّ ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبُو َخِیَث٤ََة  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ٌٔی١َ أَِخبََر٧َا أَبُو بََِکٔ ب٩ُِ  ٩ًَِ إِٔس٤َ ٔس ب٩ِٔ ُجَحاَزَة  َح٤َّ



 

 

بُُط ٤ًَُزُ بِ  ٔذی َشرِشَ
َّٟ ا٢َ لَاَ٪ ا٨َّٟبٔیُذ ا َٗ ٕس  َٗ ٩ًَِ ًُتَِبَة ب٩ِٔ ََفِ ِیٔص ب٩ِٔ أَبٔي َحاز٦ٕٔ  َٗ  ٩ًَِ ا ٩ٔ أَبٔي َخأٟٕس  ِس ُخ١َِّ٠ َو٤٣َّٔ َٗ أب  َِٟدلَّ ب٩ُِ ا

ائٔٔب  ةٔ َصَذا َحٔسیُث اٟشَّ ًَلَي ٔػحَّ  یَُس٢ُّ 

دہ ، الیعمس نب اوب اخدل، سیق نب اوب احزؾ ہبتع نب رفدق ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع  و اوبرکب نب یلع، اوبہمثیخ، دبعادمصل، دمحم نب احج

 ذیبن ےتیپ ےھت فہ رسہک وہ ا اھت۔ اامؾ اسنیئ ےن رفامای اس یک تحص ہپ ہی رفاتی دالتل رکیت ےہ۔

 اوباخدل، سیق نب اوباحزؾ، ہبقع نب رفدق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

  و گوگ رشاب اک  واز اثتب رکےت ںیہ اؿ یک دلیل رضحت دبعاکلمل نب انعف فایل رضحت انب رمع ےس رمفی دحثی یھب ےہ

     2010    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ ٣شٜین، اب٩ ٗاس٥، ٣اٟک، اب٩ طہاب، سائب ب٩ یزیسحارث ب :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ثَىٔي ٣َأْٟک  ا٢َ َحسَّ َٗ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا  ٍُ ٠َِیطٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ ًَ ائَّة  ٜٔیٕن ِٔقَ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ِٔش ا٢َ ا ائٔٔب ب٩ِٔ  َٗ ٩ًَِ اٟشَّ ٔطَضإب 

َِٟدلَّ  َّطُ أَِخبََرُظ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ََلٔئ َوأ٧ََا َیزٔیَس أ٧َ اُب اٟلِّ َُّط ََشَ ٥َ أ٧َ ًَ زَ َٓ إب  ََُٓلٕ٪ رٔیَح ََشَ ِّي َوَجِسُت ٩ِ٣ٔ  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ٠َِیض٥ِٔ  ًَ َد  أب َخَ

َِٟحسَّ َتا ٨ًَُِط ا أب َرضَٔي اهَّللُ  َِٟدلَّ َح٠ََسُظ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٓ ا َج٠َِستُُط  إِٔ٪ لَاَ٪ ٣ُِشَٔکّ َٓ َب  ا ََشٔ َّ٤ًَ اَسائ١ْٔ  ًّ٣ 

، انب اقمس، امکل، انب اہشب، اسبئ نب زیدی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع گووگں ےک اپس آےئ افر رفامای ںیم احرث نب نیکسم

ےن الفں صخش ےک ہنم ےس رشاب یک دبوب وسحمس یک ےہ فہ دبعاہلل ےھت )اؿ ےک ڑلےک( رھپ اؿ ےس اہک ہی الطء رشاب ےہ نکیل 

 فایل رشاب وہیئ وت ںیم اس وک دح اگلؤ اگ۔ رھپ رضحت رمع ےن اس وک وپری دح اگلیئ۔قیقحت رکفں اگ اس ےن ای ایپ ےہ؟ ارگ ہشن الےن 

 احرث نب نیکسم، انب اقمس، امکل، انب اہشب، اسبئ نب زیدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿ  و ہک اہلل زعفلج ےن رشایب ےک ےیل ایتر رک راھک ےہ اس ذلیل رک دےنی فاےل ذعاب اک

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 اس ذلیل رک دےنی فاےل ذعاب اک ایبؿ  و ہک اہلل زعفلج ےن رشایب ےک ےیل ایتر رک راھک ےہ

     2011    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٩ ُزیة، ابوزبیر، جابزٗتیبہ، ًبساٌٟزیز، ٤ًارة ب :  راوی

ٕ أَ  ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟزُّبَیِر َُزٔیََّة  ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة ب٩ِٔ   ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ َجِیَظاَ٪ َوَجِیَظاُ٪ ٩ِ٣ٔ أَِخبََر٧َا 

٠َِیطٔ  ًَ َّي اهَّللُ  ََٓشأ٢ََ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل ٔس٦َ  َٗ َِٟی٩ٔ٤َ  ا٢َ  ا َ٘ َٓ ٤ِٟٔزُِر  َُٟط ا ا٢ُ  َ٘ َرةٔ شُ بُو٧َطُ بٔأَِرٔؿض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ اٟذُّ إب َشرِشَ ٩ًَِ ََشَ  ٥َ
َوَس٠َّ

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّي اهَّللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اهَّللٔ َػل َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ٥َ أ٣َُِشَٔکْ صَُو 
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اهَّللُ  ا٦ْ إٔ٪َّ  ٥َ ل١ُُّ ٣ُِشَٔکٕ ا٨َّٟٔييُّ َػل زَّ َوَج١َّ  رَحَ ًَ اهَّلَل 

َِٟدَبا٢ٔ  اُٟوا یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ َو٣َا كٔی٨َُة ا َٗ َِٟدَبا٢ٔ  ٤ُِِٟشَٔکَ أَِ٪ َشِشَ٘ٔیطُ ٩ِ٣ٔ كٔی٨َةٔ ا َب ا ُٚ أَص١ِٔ ا٨َّٟارٔ أَِو  ًَضَٔس ٩ِ٤َٟٔ ََشٔ ا٢َ رَعَ َٗ

ا٢َ ًَُؼاَرةُ أَص١ِٔ ا٨َّٟارٔ  َٗ 

، اوبزریب،

 

ة
بئ
اؿ ) کل( نمی اک  ہبیتق، دبعازعلزی، امعرة نب زغ

 

ئ اؿ اک احرض وہا افر ج 

 

ئ اجرب ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم )ہلیبق( ج 

اکی ہلیبق ےہ۔ اس ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ای اس رشاب ےک قلعتم ہک  و اس ےک  کل ںیم گوگ ےتیپ 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  و رشاب ہشن دیپا رکے فہ رحاؾ  ںیہ افر فہ رشاب  وار ےس ایتر وہیت ےہ اس وک زمر ےتہک ںیہ۔ آپ یلص

 اابخلؽ الپےئ اگ۔ احصہب ےن رعض ای ای

 

ة

 

ئت
 ےہ افر اہلل زعفلج ےن ہی ابت رقمر رفام دی ےہ ہک  و صخش ہشن ےیپ اگ وت اس وک اہلل اعتیل طت

 اابخلؽ ای ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای د

 

ة

 

ئت
 فزویخں اک ہنیسپ ای اؿ ےک مسج یک پیپ ےہروسؽ اہلل! طت

، اوبزریب، اجرب :  رافی

 

ة
بئ
 ہبیتق، دبعازعلزی، امعرة نب زغ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج ےش ںیم ہبش وہ اس وک وھچڑ دانی

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 س وک وھچڑ دانیسج ےش ںیم ہبش وہ ا

     2012    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤یس ب٩ ٣شٌسة، یزیس، اب٩ زریٍ، اب٩ ًو٪، طٌيي، ن٤ٌا٪ ب٩ بظیر :  راوی

 ًَ ٔييِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ِوٕ٪  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍٕ ٩ًَِ َیزٔیَس َوصَُو اب٩ُِ ُزَریِ َسَة  ٌَ ُ  َرُسو٢َ أَِخبََر٧َا ح٤َُِیُس ب٩ُِ ٣َِش ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ ٤َأ٪ ب٩ِٔ َبٔظیر ٌِ ٩ِ ا٨ُّٟ

 ُ ِّْن َوإٔ٪َّ بَیَِن َذَٟٔک أ ا٦َ بَی ََِٟحَ ِّْن َوإٔ٪َّ ا َِٟحََل٢َ بَی و٢ُ إٔ٪َّ ا ُ٘ ٥َ َش
٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ا٢َ َوإٔ٪َّ بَیَِن اهَّللٔ َػل َٗ ٣ُوّرا ٣ُِظتَبَٔضإت َوُرب٤ََّا 

َّطُ ٩ِ٣َ یَ َذَٟٔک أ٣ُُوّرا ٣ُِظتَبٔضَ  ٦َ َوإ٧ٔ زَّ َوَج١َّ َحََّم حَّّٔم َوإٔ٪َّ حََّٔم اهَّللٔ ٣َا رَحَّ ًَ ُب فٔي َذَٟٔک ٣ََثَّل إٔ٪َّ اهَّللَ  ِٟحََّٔم ّة َوَسأََِضٔ ََ َحِو٢َ ا زِ

ََٟم اٟزِّیَبَة یُوطٔ  ٍَ َوإٔ٪َّ ٩ِ٣َ َخا ا٢َ یُؤطُک أَِ٪ َیزَِت َٗ ِٟٔحََّم َوُرب٤ََّا   ُک أَِ٪ َیِحُُسَ یُؤطُک أَِ٪ یَُدأَٟم ا



 

 

دیمح نب دعسمة، زیدی، انب زرعی، انب وعؿ، یبعش، امعنؿ نب ریشب ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک  

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت الحؽ اظرہ ےہ افر رحاؾ اظرہ ےہ افر اؿ دفونں ےک درایمؿ ضعب اکؾ اےسی ںیہ ہک سج ںیم

ہبش وہ ہک فہ الحؽ ںیہ ای رحاؾ افر ںیم اس یک اکی اثمؽ شیپ رک ا وہں۔ اہلل زعفلج ےن اکی ابڑھ رقمر رفامیئ ےہ افر اس یک ابڑھ 

رحاؾ ےہ وت  و صخش ابڑھ ےک زندکی اےنپ اجونرفں وک اھگس رچاےئ فہ یھبک ابڑھ وک یھب اپر رک اجںیئ ےگ۔ ایس رطح  و صخش ہبش ےک 

 رجات رکے اگ افر رحاؾ اک یھب رمبکت وہ اجےئ اگ۔ اس ےیل ہبش ف کش ےک اکومں ےس ابز رانہ ہاےیہ۔اکؾ رک ا رےہ فہ 

 دیمح نب دعسمة، زیدی، انب زرعی، انب وعؿ، یبعش، امعنؿ نب ریشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتک :   ابب

 

ة
ب 
 ب اال رش

 سج ےش ںیم ہبش وہ اس وک وھچڑ دانی

     2013    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ابا٪، ًبساهَّلل ب٩ ازریص، طٌبہ، بزیس ب٩ ابو٣زی٥، ابوحوراء :  راوی

ِبُس اهَّللٔ ب٩ُِ إٔزِ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ أَبَاَ٪  َِٟحِوَرأئ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔي ا ٩ًَِ بَُزیِٔس ب٩ِٔ أَبٔي ٣َزِی٥ََ  َبُة  ٌِ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ُط َٗ رٔیَص 

 ًَ َّي اهَّللُ  ِٔٔوَ  ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٨ًَُِض٤َا ٣َا َح ًَلٓٔيٕ َرضَٔي اهَّللُ  ٠ُُِٗ  ٠َِٟٔحَش٩ٔ ب٩ِٔ  ا٢َ  َٗ سیِّ  ٌِ ِٔٔوُ  ٨ِ٣ٔطُ اٟشَّ ا٢َ َح َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

ٔلَي ٣َا  َا یَزٔیبَُک  َِ ٣َا یَزٔیبَُک إ  َز

دمحم نب اابؿ، دبعاہلل نب ادرسی، ہبعش، ربدی نب اوبرممی، اوبوحراء رفامےت ںیہ ہک دعسی ےن نسح ےس درایتف ای ہک مت ےن وکیسن 

 ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس نس رک اید یک ےہ؟ وت اوہنں ےن اہک ںیم ےن ہی ابت اید ریھک

 ےن رفامای  و زیچ مت وک کش ف ہبش ںیم ڈاےل اس وک وھچڑ دف افر ریغ وکشمک وک ا رایر رکف۔

 دمحم نب اابؿ، دبعاہلل نب ادرسی، ہبعش، ربدی نب اوبرممی، اوبوحراء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  و صخش رشاب ایتر رکے اس ےک اہھت اوگنر رففتخ رکان رکمفہ ےہ

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

  و صخش رشاب ایتر رکے اس ےک اہھت اوگنر رففتخ رکان رکمفہ ےہ

     2014    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 وسٔیا٪، ٣ح٤س ب٩ ح٤یس، ٤ٌ٣ز، اب٩ كاؤضجاروز ب٩ ٣ٌاذ، باورزی، اب :  راوی

 ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  َیاَ٪ ٣َُح٤َّ ِٔ ث٨ََا أَبُو ُس ا٢َ َحسَّ َٗ اذٕ صَُو بَاَوِرزٔیُّ  ٌَ َِٟحاُروزُ ب٩ُِ ٣ُ َّطُ  أَِخبََر٧َا ا ٩ًَِ أَبٔیطٔ أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ كَاُوٕض 

 ٔ د ٍَ اٟزَّبٔیَب ٩ِ٤َٟٔ یَتَّ ُظ أَِ٪ َیبٔی  ُذُظ ٧َبٔیّذالَاَ٪ یََِکَ

اجرفد نب اعمذ، ابفردی، اوبایفسؿ، دمحم نب دیمح، رمعم، انب ساؤس  و ہک  انیعب ںیم ےس ںیہ اس صخش وک  و رشاب ایتر رک ا وہ اوگنر 

رپ  رففتخ رکان رکمفہ ےتھجمس ےھت ویکہکن اس ںیم انگہ رپ دمد ےہ افر اہلل زعفلج اک اراشد ےہ اکی دفرسے یک انگہ یک ابت رپ افر ملظ

 دمد رکف۔

 اجرفد نب اعمذ، ابفردی، اوبایفسؿ، دمحم نب دیمح، رمعم، انب ساؤس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اوگنر اک ریشہ رففتخ رکان رکمفہ ےہ

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 فہ ےہاوگنر اک ریشہ رففتخ رکان رکم

     2015    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس، ًبساهَّلل، سٔیا٪ ب٩ زی٨ار، ٣ؼٌب ب٩ سٌس :  راوی

ا٢َ لَاَ٪ َٟٔش  َٗ ٕس  ٌِ ٔب ب٩ِٔ َس ٌَ ٩ًَِ ٣ُِؼ َیاَ٪ ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ِٔ ٩ًَِ ُس ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ و٦ْ أَِخبََر٧َا ُسَویِْس  ٕس َُکُ ثٔیَرْة  ٌِ َٛ ٨ًَِاْب  َوأَ

إِٔ٪  َٓ َة  ٌَ ِی َـّ ٨ًَِأب اٟ ًَلَي اِْلَ  ُٖ ِّي أََخا ٔن َِٟیطٔ إ ٔ ََٜتَب إ َٓ ثٔیّرا  َٛ َح٠َ٤َِ  ٨ًَّٔبا  َٓ َٟطُ ٓٔیَضا أ٣َٔیْن  تُُط َولَاَ٪  ًََصِ ُظ  ًُِصَ
 َرأَیَِ  أَِ٪ أَ

ًَِتز٢ِٔ َؿیِ  ا َٓ ْس إَٔذا َجائََک َٛٔتابٔي َصَذا  ٌِ َِٟیطٔ َس ٔ ََٜتَب إ تٔطٔ َٓ ٌَ ٩ًَِ َؿِی َٟطُ  زَ ٌَ َٓ َسُظ أَبَّسا  ٌِ ًَلَي َطِیٕئ َب َواهَّللٔ  َا أَئَِت٨ٔ٤َُک  َٓ ًٔي  ٌَ 

وسدی، دبع اہلل، ایفسؿ نب دانیر، بعصم نب دعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دعس ےک ابغ ںیم اوگنر تہب وہےت ےھت افر اؿ یک اجبن 

اوگنر ےگل وت دارفہغ )ابغ ےک رگناؿ( ےن رضحت دعس وک اھکل ہک ھجم وک  ےس ابغ ںیم اکی صخش دارفہغ اھت۔ اکی رمہبت تہب زایدہ

ادنہشی ےہ اوگنر ےک اضعئ وہےن اک وت ارگ مت ااجزت دف وت ںیم اس اک رشتب اکنؽ گوں۔ رضحت دعس ےن رحتری رفامای سج فتق ریما ہی 

 را اابتعر ںیہن رکفں اگ۔ رھپ اس وک ابغ ےس  لطع رک دای۔طخ مت وک ےچنہپ وت مت ابغ وھچڑ دف۔ اہلل یک مسق! ںیم آج ےس یسک ابت رپ اہمت

 وسدی، دبعاہلل، ایفسؿ نب دانیر، بعصم نب دعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 اوگنر اک ریشہ رففتخ رکان رکمفہ ےہ

     2016    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس، ًبساهَّلل، ہارو٪ ب٩ ابزاہی٥، اب٩ سیری٩  :  راوی

ًَٔؼیرّ  ُط  ٌِ ا٢َ بٔ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔسیرٔی٩َ  ٩ًَِ َصاُروَ٪ ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ دُٔذظُ أَِخبََر٧َا ُسَویِْس  ٩ِ َیتَّ كََٔلّئ َو َا  ا ٤٣َّٔ

دُٔذُظ َخ٤ِّزا  َیتَّ

وسدی، دبع اہلل، اہرفؿ نب اربامیہ، انب ریسنی ےس وقنمؽ ےہ ہک اوہنں ےن رفامای )اوگنر اک( ریشہ اس ےک اہھت رففتخ رکف  و ہک الطء 

 ایتر رکے نکیل رشاب ہن ایتر رکے۔

 وسدی، دبعاہلل، اہرفؿ نب اربامیہ، انب ریسنی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سک مسق اک الطء انیپ درتس ےہ افر وک یسن مسق اک اناجزئ؟

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 سک مسق اک الطء انیپ درتس ےہ افر وک یسن مسق اک اناجزئ؟

     2017    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبسا اًلي، ٣ٌت٤ز، ٨٣ؼورا، ابزاہی٥، ٧باتة، سویس ب٩ ٠ُٔہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ُ  ٨ِ٣َُؼوّرا  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َت٤ٔزُ  ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ًَِبسٔ اِْلَ ُس ب٩ُِ  ا٢َ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ ٠ََة  َٔ َُ ٩ًَِ ُسَویِسٔ ب٩ِٔ  ٧َُباَتَة 

َتَب  ََلٔئ ٣َا َذَصَب ث٠َُُثاُظ َوبَقَٔي ث٠ُُ  َٛ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔیَن ٩ِ٣ٔ اٟلِّ ِٚ ا أٟطٔ أَِ٪ اِرُز ٔف ٤ًَُّ ٌِ ٔلَي َب أب إ َِٟدلَّ  ُثطُ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا

، وسدی نب ہلفغ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ےن اےنپ ضعب اعنیلم وک رحتری ای۔ 

 

ة

 

دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، وصنمرا، اربامیہ، ابنب

 ونں وک فہ الطء ےنیپ دف سج ےک دف ہصح لج ےئگ وہں افر اکی ہصح  چ ایگ وہ۔املسم

، وسدی نب ہلفغ :  رافی

 

ة

 

 دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، وصنمرا، اربامیہ، ابنب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 مسق اک الطء انیپ درتس ےہ افر وک یسن مسق اک اناجزئ؟ سک



 

 

     2018    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس، ًبساهَّلل، س٠امی٪ تیَّم، ابو٣ح٠ز، ًا٣ز ب٩ ًبساهَّلل :  راوی

َ٪ اٟتَِّیَّٔمِّ  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ أُِت َٛٔتاَب ٤ًََُز ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ُسَویِْس  ا٢َ َِقَ َٗ طُ 
َّ ًَِبٔس اهَّللٔ أ٧َ ٔ ب٩ِٔ  ًَا٣ٔز  ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ أَبٔي ٣ِٔح٠َز  

ابّا ٠َُٔیّوا أَِسوَ  ا٦ٔ َتِح١ُٔ٤ ََشَ
ًَلَيَّ ًٔیْر ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ٔس٣َِ   َٗ ََّضا  إ٧ٔ َٓ ُس  ٌِ ا َب ٔلَي أَبٔي ٣ُوَسي أ٣ََّ أب إ َِٟدلَّ ِّ ا ٔن ٔلََلٔئ اِِلٔب١ٔٔ َوإ َٛ ُِٟتُض٥ِ َز  َ ي َسأ

 ٔ ٠َُثیِٔن َذَصَب ث٠َُُثاُظ اِْلَِخَبَثأ٪ ث٠ُُْث ب ًَلَي اٟثُّ َُّض٥ِ َیِلبُُدو٧َُط  أَِخبَرُونٔي أ٧َ َٓ ٥ِ یَِلبُُدو٧َُط  َٛ ٤ُزِ ٩ِ٣َ َٗٔب٠ََک ًَلَي  َٓ یٔطٔ َوث٠ُُْث بٔزٔیٔحطٔ  ِِ َب

بُو٧َطُ   َشرِشَ

 ، اعرم نب دبعاہلل

 

ؤ
ج ل
م

ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت رمع یک اتکب )رحتری( ڑپیھ  و ہک اوہنں ےن  وسدی، دبع اہلل، امیلسؿ یمیت، اوب

رضحت اوبومیس وک رحتری یک یھت )سج اک ومضمؿ ہی اھت( دمح ف ولصة ےک دعب ولعمؾ وہا ہک ریمے اپس اکی اقہلف  کل اشؾ ےس آای۔ 

ٹن وک اگلےن اک الطء وہ ا ےہ۔ ںیم ےن اؿ ےس وپاھچ اس ےک اپس اکی رشاب یھت اگڑیھ افر ایسہ رگن یک۔ اس اک رگن اک ا اھت ےسیج اف

مت اس وک انتک اکپےت وہ؟ اوہنں ےن اہک دف ہصح کت دفونں اناپک ےصح اس ےک لج ےئگ اکی رشارت اک افر دفرسا دبوب اک وت مت اےنپ  کل 

 ےک ابدنشفں وک اس ےک ےنیپ اک مکح دف۔

 ، اعرم  :  رافی

 

ؤ
ج ل
م

 نب دبعاہللوسدی، دبعاہلل، امیلسؿ یمیت، اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 سک مسق اک الطء انیپ درتس ےہ افر وک یسن مسق اک اناجزئ؟

     2019    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اهَّلل، ہظا٦، اب٩ سیری٩، ًبساهَّلل ب٩ یزیس خلَّمسویس، ًبس :  راوی

َِٟد  ِبَس اهَّللٔ ب٩َِ َیزٔیَس ا ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔسیرٔی٩َ أَ٪َّ  ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ  ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ َِٟی٨َا ٤ًَُزُ ب٩ُِ أَِخبََر٧َا ُسَویِْس  ٔ َتَب إ َٛ ا٢َ  َٗ ِلَّٔمَّ 

ا بَ  ٨ِطُ أ٣ََّ ًَ أب َرضَٔي اهَّللُ  َِٟدلَّ ُط اث٨َِیِٔن َوَل٥ُِٜ َواحْٔس ا َٟ إٔ٪َّ  َٓ ِیَلأ٪  َّي یَِذَصَب ٨ِ٣ُٔط َنٔؼیُب اٟظَّ اب٥َُِٜ َحً َٓاكِبُُدوا ََشَ ُس  ٌِ 

وسدی، دبع اہلل، اشہؾ، انب ریسنی، دبعاہلل نب زیدی یمطخ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ےن رحتری رفامای دعب دمح ف ولصة ےک ولعمؾ وہا 

 ر ےہ ہک اس ںیم ےس اطیشؿ ےک دف ےصح ےلچ اجںیئ اس ےیل ہک دف ےصح اس ےک ںیہ افر اکی ہصح اہمترا ےہ۔ہک رشاب وک اکپان اس دق

 وسدی، دبعاہلل، اشہؾ، انب ریسنی، دبعاہلل نب زیدی یمطخ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اتک :   ابب

 

ة
ب 
 ب اال رش

 سک مسق اک الطء انیپ درتس ےہ افر وک یسن مسق اک اناجزئ؟

     2020    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس، ًبساهَّلل، جزیز، ٣ِیرہ، طٌيي :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ٣ُِٔیَرَة   ٕ ٩ًَِ َجزٔیز ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ََلَئ أَِخبََر٧َا ُسَویِْس  ُٚ ا٨َّٟاَض اٟلِّ ٨ِطُ َیزُِز ًَ ًَلٔيٌّ َرضَٔي اهَّللُ  ا٢َ لَاَ٪  َٗ ٔييِّ  ٌِ
اٟظَّ

َد ٨ِ٣ٔطُ  ٍُ أَِ٪ َیَِخُ بَاُب َو َا َشِشَتٔلی ٍُ ٓٔیطٔ اٟذُّ َ٘  َش

یت یھت ہک وسدی، دبع اہلل، رجری، ریغمہ، یبعش ےس رفاتی ےہ ہک رضحت یلع گووگں وک الطء الپای رکےت ےھت افر فہ اس دقر اگڑیھ وہ

 رضحت رمع ےن یسیک رشاب وک الحؽ ای ےہ؟ اوہنں ےن رفامای  و دف ہصح الجیئ اجےئ افر اکی ہصح ابیق رہ اجےئ۔

 وسدی، دبعاہلل، رجری، ریغمہ، یبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اال :   ابب

 

ة
ب 
  رش

 سک مسق اک الطء انیپ درتس ےہ افر وک یسن مسق اک اناجزئ؟

     2021    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، اب٩ ابوًسی، زاؤز :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ َزاُوَز  ًَٔسٓیٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َُِٟثىَّي  ُس ب٩ُِ ا َّٟٔذی أََح٠َُّط ٤ًَُزُ َرضَٔي  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ اُب ا َ
ٌٔیّسا ٣َا اٟرشَّ ُِٟ  َس َ َسأ

َّي یَِذَصَب ث٠َُُثاُظ َوَیِبَقي ث٠ُُُثطُ  َّٟٔذی یُِلَبُذ َحً ا٢َ ا َٗ ٨ُِط  ًَ  اهَّللُ 

 ےہ؟ دمحم نب ینثم، انب اوبدعی، داؤد ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن دیعس ےس درایتف ای ہک رضحت رمع ےن یسیک رشاب وک الحؽ ای

 اوہنں ےن رفامای  و دف ہصح الجیئ اجےئ افر اکی ہصح ابیق رہ اجےئ

 دمحم نب ینثم، انب اوبدعی، داؤد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

  مسق اک اناجزئ؟سک مسق اک الطء انیپ درتس ےہ افر وک یسن

     2022    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زَکیا ب٩ یحٌي، ًبسا اًلي، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، زاؤز، سٌیس ب٩ ٣شیب :  راوی



 

 

ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠َةَ  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ًِلَي  ًَِبُس اِْلَ ث٨ََا  َٗا٢َ َحسَّ یَّا ب٩ُِ َیِحٌَي  ٤َُِٟشیَّٔب أَ٪َّ أَبَا  أَِخبََر٧َا َزََکٔ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ َزاُوَز 

ُب ٣َا َذَصَب ث٠َُُثاُظ َوبَقَٔي ث٠ُُُثطُ  ِرَزأئ لَاَ٪ َشرِشَ  اٟسَّ

زرکای نب ییحی، دبعاالیلع،  ،ند نب ہملس، داؤد، دیعس نب بیسم ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبدرداء فہ رشاب ایپ رکےت ےھت سج ےک 

 افر اکی ہصح ابیق رہ اجےئ۔دف ےصح لج اجںیئ 

 زرکای نب ییحی، دبعاالیلع،  ،ند نب ہملس، داؤد، دیعس نب بیسم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 ؟سک مسق اک الطء انیپ درتس ےہ افر وک یسن مسق اک اناجزئ

     2023    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس، ًبساهَّلل، ہظی٥، اس٤اًی١ ب٩ ابوخاٟس، ٗیص ب٩ ابوحاز٦، ابو٣وسي ا اطٌزی :  راوی

ٌٔی١ُ ب٩ُِ أَبٔي َخ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا إِٔس٤َ َٗ ٩ًَِ صَُظِی٥ٕ  ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ٩ًَِ أَبٔي ٣ُوَسي أَِخبََر٧َا ُسَویِْس   ٕ ِیٔص ب٩ِٔ أَبٔي َحاز٦ٔ َٗ  ٩ًَِ أٟٕس 

ََلٔئ ٣َا َذَصَب ث٠َُُثاُظ َوبَقَٔي ث٠ُُُثطُ  ُب ٩ِ٣ٔ اٟلِّ َُّط لَاَ٪ َشرِشَ زٔیِّ أ٧َ ٌَ  اِْلَِط

ایپ رکےت ےھت وسدی، دبع اہلل، میشہ، اامسلیع نب اوباخدل، سیق نب اوباحزؾ، اوبومیس االرعشی ےس رفاتی ےہ ہک فہ الطء انیم رشاب 

 ہک سج ےک دف ےصح لج اجےت ےھت افر اکی ہصح )ابیق( رہ اج ا۔

 وسدی، دبعاہلل، میشہ، اامسلیع نب اوباخدل، سیق نب اوباحزؾ، اوبومیس االرعشی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب اال  :   ابب

 

ة
ب 
 رش

 سک مسق اک الطء انیپ درتس ےہ افر وک یسن مسق اک اناجزئ؟

     2024    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس، ًبساهَّلل، سٔیا٪، شٌلي ب٩ ًلاء، سٌیس ب٩ ٣شیب :  راوی

 ٌِ ٩ًَِ َش َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ٩ًَِ أَِخبََر٧َا ُسَویِْس  ابٔيٌّ  َُٟط أرَِعَ
َ ٤َُِٟشیَّٔب َوَسأ ٌٔیَس ب٩َِ ا ُ  َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًََلإئ  لَي ب٩ِٔ 

٠ُُث  َّي یَِذَصَب ث٠َُُثاُظ َویَِبَقي اٟثُّ ا٢َ  َا َحً َ٘ َٓ  ٕٔ ِؼ ًَلَي ا٨ِّٟ إب یُِلَبُذ   ََشَ

 ےن درایتف ای ہک سج رشاب ںیم ےس وسدی، دبع اہلل، ایفسؿ، یلعی نب اطعء، دیعس نب بیسم ےس رفاتی ےہ ہک اکی داہییت صخش



 

 

آداھ ہصح لج اجےئ اس اک انیپ درتس ےہ؟ اوہنں ےن رفامای   ںیہن! سج فتق کت ہک اس ےک دف ےصح ہن لج اجںیئ افر اکی ہصح 

  چ اجےئ۔

 وسدی، دبعاہلل، ایفسؿ، یلعی نب اطعء، دیعس نب بیسم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 سک مسق اک الطء انیپ درتس ےہ افر وک یسن مسق اک اناجزئ؟

     2025    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ خاٟس، ٩ٌ٣، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟح، یحٌي ب٩ سٌیس، سٌیس ب٩ ٣شیب :  راوی

ٌٔیٔس أَ  ٩ًَِ َس ٌٔیٕس  ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس اؤیَُة ب٩ُِ َػأٟٕح  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٩ٕ ٌِ ٩ًَِ ٣َ ا٢َ إَٔذا ِخبََر٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ َخأٟٕس  َٗ ٤َُِٟشیَّٔب  ب٩ِٔ ا

َََٓل بَأَِض بٔطٔ  ٠ُٔث  ًَلَي اٟثُّ ََلُئ   كُبَٔذ اٟلِّ

دیعس نب بیسم ےن رفامای سج فتق لج رک رسیتا ہصح ابیق فہ اجےئ وت اس وک یپ  ادمح نب اخدل، نعم، اعمفہی نب اصحل، ییحی نب دیعس،

 ےنیل ںیم وکیئ رحج ںیہن ےہ۔

 ادمح نب اخدل، نعم، اعمفہی نب اصحل، ییحی نب دیعس، دیعس نب بیسم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 سک مسق اک الطء انیپ درتس ےہ افر وک یسن مسق اک اناجزئ؟

     2026    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس، ًبساهَّلل، یزیس ب٩ زریٍ، ابورجاء :  راوی

٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ  أَِخبََر٧َا ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ٕٔ  ُسَویِْس  ٨َ٤ُِٟؼَّ ََلٔئ ا ٩ًَِ اٟلِّ َِٟحَش٩َ  ُِٟ  ا َ ا٢َ َسأ َٗ ث٨ََا أَبُو َرَجإئ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ُزَریِ

بِطُ  ا٢َ  َا َترِشَ َ٘ َٓ 

وسدی، دبع اہلل، زیدی نب زرعی، اوبراجء ےن رفامای ںیم ےن نسح ےس درایتف ای ہک فہ الطء یپ ایل اجےئ ہک سج اک فصن ہصح الج وہا وہ؟ 

 ںیہن۔ )ینعی رضحت نسح ےن الطء ےنیپ ےس عنم رفامای(۔ اوہنں ےن اہک

 وسدی، دبعاہلل، زیدی نب زرعی، اوبراجء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 زئ؟سک مسق اک الطء انیپ درتس ےہ افر وک یسن مسق اک اناج

     2027    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس، ًبساهَّلل، بظیر ب٩ ٣ہاجز :  راوی

ا یُِلَبُذ  َّ٤ًَ َِٟحَش٩َ  ُِٟ  ا َ ا٢َ َسأ َٗ  ٔ ٤َُِٟضأجز ٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َبٔظیر ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ا٢َ ٣َا أَِخبََر٧َا ُسَویِْس  َٗ  ٔ ٔؼیر ٌَ ِٟ َّي  ٩ِ٣ٔ ا َتِلبُُدطُ َحً

٠ُُث  ٠َُثأ٪ َویَِبَقي اٟثُّ  یَِذَصَب اٟثُّ

وسدی، دبع اہلل، ریشب نب اہمرج ےس رفاتی ےہ۔ ںیم ےن رضحت نسح ےس درایتف ای ای فہ الطء ایپ اجےئ ہک سج اک آداھ ہصح الج وہ؟ 

 اوہنں ےن اہک ںیہن۔

 وسدی، دبعاہلل، ریشب نب اہمرج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 سک مسق اک الطء انیپ درتس ےہ افر وک یسن مسق اک اناجزئ؟

     2028    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ سیری٩، ا٧ص ب٩ ٣اٟکاسحٙ ب٩ ابزاہی٥، وٛیٍ، سٌس ب٩ اوض، ا٧ص  :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٔسیرٔی٩َ  ُس ب٩ُِ أَِوٕض  ٌِ ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ُ  أ٧َََص ب٩َِ  أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ

ِیَل  ًَطُ اٟظَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧َاَز ًَ َّي اهَّللُ  و٢ُ إٔ٪َّ ٧ُوّحا َػل ُ٘ ًَلَي أَ٪َّ ٣َأٟٕک َش َٓاِػَل٠ََحا  ا٢َ َصَذا لٔي  َٗ ا٢َ صََذا لٔي َو َ٘ َٓ  ٔ٦ اُ٪ فٔي ًُوزٔ اِلََکِ

ِیَلأ٪ ث٠َُُثِیَضا  ٨ُٟٔوٕح ث٠َُُثَضا َو٠ٟٔظَّ

ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، دعس نب افس، اسن نب ریسنی، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک ونح افر اطیشؿ اک اوگنر ےک درتخ ےک 

ا وہا۔ فہ )اطیشؿ( ےنہک اگل ہی ریما ےہ ہی ریما ےہ۔ آرخ اکر اس ابت رپ حلص وہیئ ہک اطیشؿ ےک دف ےصح ںیہ افر اکی ابرے ںیم ڑگھج

 ہصح ونح اک ےہ۔

 اقحس نب اربامیہ، فعیک، دعس نب افس، اسن نب ریسنی، اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 سک مسق اک الطء انیپ درتس ےہ افر وک یسن مسق اک اناجزئ؟



 

 

     2029    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس، ًبساهَّلل، ًبسا٠٤ٟک ب٩ كٔی١ جزری :  راوی

ًَِبُس ا ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ بُ أَِخبََر٧َا ُسَویِْس  ٔ أَِ٪  َا َترِشَ زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ َِٟی٨َا ٤ًَُزُ ب٩ُِ  ٔ َتَب إ َٛ ا٢َ  َٗ َِٟحزَرٔیِّ  ِی١ٕ ا َٔ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ كُ ًَِبٔس ا  ٩ًَِ وا هَّللٔ 

ا٦ْ  ي یَِذَصَب ث٠َُُثاُظ َوَیِبَقي ث٠ُُُثُط َول١ُُّ ٣ُِشَٔکٕ رَحَ
َّ ََلٔئ َحً  ٩ِ٣ٔ اٟلِّ

رفاتی ےہ ہک رضحت رمع نب دبعازعلزی ےن رحتری رفامای مت گوگ الطء ہن ںوی۔ سج فتق وسدی، دبع اہلل، دبعاکلمل نب لیفط زجری ےس 

 کت ہک اس ےک دف ےصح ہن لج اجںیئ افر اکی ہصح ابیق رہ اجےئ افر رہ اکی ہشن دیپ رکےن فایل شء رحاؾ ےہ۔

 وسدی، دبعاہلل، دبعاکلمل نب لیفط زجری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 سک مسق اک الطء انیپ درتس ےہ افر وک یسن مسق اک اناجزئ؟

     2030    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ٣ٌت٤ز، بزز، ٣ٜحو٢ :  راوی

ُٙ بِ  ا٦ْ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ا٢َ ل١ُُّ ٣ُِشَٔکٕ رَحَ َٗ ٩ًَِ ٣َُِٜحو٢ٕ   ٕ ٩ًَِ بُزِز َت٤ٔزُ  ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ  ٩ُ إٔبَِزاصٔی٥َ 

 ااحسؼ نب اربامیہ، رمتعم، ربد، وحکمؽ ےن رفامای رہ اکی ہشن دیپا رکےن فایل رشاب رحاؾ ےہ۔

 اقحس نب اربامیہ، رمتعم، ربد، وحکمؽ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وکیسن الطء انیپ درتس ےہ افر وکیسن ںیہن؟

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 وکیسن الطء انیپ درتس ےہ افر وکیسن ںیہن؟

     2031    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 وشٌٔور س٠َّم، ابوثاب  ث٠ٌييسویس، ًبساهَّلل، اب :  راوی

ا َٗ ٠َٔييِّ  ٌِ
٩ًَِ أَبٔي ثَابٕٔ  اٟثَّ ٠ََّٔمِّ  ُٔوٕر اٟشُّ ٌِ ٩ًَِ أَبٔي َش ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ََٓحائَُط َرُج١ْ أَِخبََر٧َا ُسَویِْس  ًَبَّإض  ٨ُِ  ٨ًَِٔس اب٩ِٔ  ُٛ  ٢َ



 

 

بُِط ٣َا لَاَ٪  ا٢َ اَِشَ َ٘ َٓ  ٔ ٔؼیر ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ُط  َٟ
َ َشأ ِب١َ أَِ٪ َتِلبَُدطُ َٓ َٗ ٨َِ  َطارٔبَطُ  ُٛ ا٢َ أَ َٗ ٔسي ٨ِ٣ُٔط  ِٔ ابّا َوفٔي َن ِّي كََبِدُ  ََشَ ٔن ا٢َ إ َٗ یًّا  َطٔ

ِس رَح٦َُ  َٗ إٔ٪َّ ا٨َّٟاَر  َا تُح١ُّٔ َطِیّئا  َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َا  َٗ 

س اھٹیب وہا اھت ہک ایس دفراؿ اکی صخش وسدی، دبع اہلل، اوبوفعیر یملس، اوباثتب یبلعث ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت انب ابعس ےک اپ

احرض وہا افر فہ صخش ریشے ےس قلعتم درایتف رکےن اگل۔ اوہنں ےن رفامای سج فتق کت فہ  ازہ وہ مت اس وک یپ گو۔ اس رپ اس 

لبق یپ  ےتک صخش ےن اہک ںیم ےن رشاب وک اکپای ےہ نکیل ریمے دؽ ںیم ادنہشی ےہ۔ رضحت انب ابعس ےن رفامای مت اس وک اکپےن ےس 

 ےھت۔ اس صخش ےن رعض ای   ںیہن۔ اس رپ رضحت ابعس ےن رفامای رھپ آگ وت اس شء وک الحؽ ںیہن رک یت  و شء رحاؾ ےہ۔

 وسدی، دبعاہلل، اوبوفعیر یملس، اوباثتب یبلعث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 وکیسن الطء انیپ درتس ےہ افر وکیسن ںیہن؟

     2032    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس، ًبساهَّلل، اب٩ جزیخ، ًلاء :  راوی

ائَّة أَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ ِٔقَ ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ و٢ُ َواهَّللٔ ٣َا تُٔح١ُّ ا٨َّٟاُر أَِخبََر٧َا ُسَویِْس  ُ٘ ًَبَّإض َش ُ  اب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًََلاْئ  ِخبََرنٔي 

٣ُطُ  ََلٔئ َو َا تََُحِّ ِؤٟض٥ِٔ فٔي اٟلِّ َ٘ ٔ َٟطُ  َا تُٔح١ُّ َطِیّئا ٟ ِو َٗ َ لٔي  َُٓسَّ ا٢َ ث٥َُّ  َٗ ٣ُُط   َطِیّئا َو َا تََُحِّ

 ںیم ےن رضحت انب ابعس ےس ہک  فہ رفامےت ےھت اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک وسدی، دبع اہلل، انب رججی، اطعء ےس رفاتی ےہ ہک

مسق! آگ یسک شء وک الحؽ ںیہن رک یت افر ہن فہ یسک شء وک رحاؾ رک یت ےہ۔ اس ےک دعب اوہنں ےن الحؽ ہن رک ےنکس یک رشتحی ایبؿ 

 وک اکپےن ےس لبق رھپ اس وک آگ الحؽ ہن رک ےکس یگ۔ رفامیئ ہک گوگ ےتہک ںیہ الطء الحؽ ےہ احالہکن فہ رحاؾ اھت اس

 وسدی، دبعاہلل، انب رججی، اطعء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 وکیسن الطء انیپ درتس ےہ افر وکیسن ںیہن؟

     2033    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس، ًبساهَّلل، حیوہ ب٩ َشیح، ً٘ی١، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩ ٣شیب :  راوی



 

 

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضا ِی١ْ  َ٘ ا٢َ أَِخبََرنٔي ًُ َٗ یِٕح  ٩ًَِ َحِیَوَة ب٩ِٔ َُشَ ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ُسَویِْس  ٩ًَِ َس ا٢َ  ٕب  َٗ ٔب  ٤َُِٟشیَّ ا

٥ِ یُزِبِٔس  َٟ ٔؼیَر ٣َا  ٌَ ِٟ ِب ا  اَِشَ

 وسدی، دبع اہلل، ویحہ نب رشحی، لیقع، انب اہشب، دیعس نب بیسم ےن رفامای ریشہ ںوی سج فتق کت اس ںیم اھجگ ہن دیپا وہ۔

 وسدی، دبعاہلل، ویحہ نب رشحی، لیقع، انب اہشب، دیعس نب بیسم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 وکیسن الطء انیپ درتس ےہ افر وکیسن ںیہن؟

     2034    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس، ًبساهَّلل، ہظا٦ ب٩ ًائذ ا اسسی :  راوی

ا٢َ اَِشَ  أَِخبََر٧َا ُسَویِْس  َٗ  ٔ ٔؼیر ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ُِٟ  إٔبَِزاصٔی٥َ 
َ ا٢َ َسأ َٗ ًَائٕٔذ اِْلََسٔسیِّ  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ  ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  لَٔي َٗ ِِ َّي َش بُِط َحً

یَّرِ  َِ ٥ِ یََت َٟ  ٣َا 

 اوہنں ےن رفامای مت اس وک اس وسدی، دبع اہلل، اشہؾ نب اعذئ االدسی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اربامیہ ےس درایتف ای وت

 فتق کت یپ گو سج فتق کت فہ ہن ڑگبے )ینعی دشت افر زیتی ہن دیپا وہ(۔

 وسدی، دبعاہلل، اشہؾ نب اعذئ االدسی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 الطء انیپ درتس ےہ افر وکیسن ںیہن؟وکیسن 

     2035    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس، ًبساهَّلل، ًبسا٠٤ٟک، ًلاء :  راوی

بُِط حَ  ا٢َ اَِشَ َٗ  ٔ ٔؼیر ٌَ ِٟ ًََلإئ فٔي ا  ٩ًَِ ٠٤َِٟٔٔک  ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ لٔيَ أَِخبََر٧َا ُسَویِْس  ِِ َّي َش ً 

 وسدی، دبع اہلل، دبعاکلمل، اطعء ےن ایبؿ رفامای ہک سج فتق کت اس ںیم اھجگ ہن دیپا وہ اجےئ۔

 وسدی، دبعاہلل، دبعاکلمل، اطعء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

  الطء انیپ درتس ےہ افر وکیسن ںیہن؟وکیسن

     2036    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس، ًبساهَّلل، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، زاؤز، طٌيي :  راوی

ئ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ َزاُوَز  ٔ ب٩ِٔ َس٤َ٠ََة  از ٩ًَِ َح٤َّ ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ لٔيَ أَِخبََر٧َا ُسَویِْس  ِِ بُِط ثَََلثََة أَیَّا٦ٕ إ ٔاَّ أَِ٪ َش ا٢َ اَِشَ َٗ  يِّ 

وسدی، دبع اہلل،  ،ند نب ہملس، داؤد، یبعش ےن رفامای ہک مت ریشہ نیت رفز کت ںوی نکیل سج فتق اس ںیم  وش )دشت( آےن گل اجےئ 

 وت اس وک ہن ںوی۔

 وسدی، دبعاہلل،  ،ند نب ہملس، داؤد، یبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الحؽ ذیبن افر رحاؾ ذیبن اک ایبؿ

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 الحؽ ذیبن افر رحاؾ ذیبن اک ایبؿ

     2037    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ ٛثیر، ب٘یہ، ا اوزاعي، یحٌي ب٩ ابو٤ًزو، ًبساهَّلل ب٩ زی٠َّم، ٓیروز٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪ ب٩ سٌیس ب :  راوی

 ٩ًَِ ثَىٔي اِْلَِوَزاعٔيُّ 
ا٢َ َحسَّ َٗ ُة  ث٨ََا َب٘ٔیَّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ثٔیر َٛ ٌٔیٔس ب٩ِٔ  ٤ِزُو ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ َس ًَ ِبٔس اهَّللٔ  أَِخبََرنٔي  ًَ  ٩ًَِ ٤ًَِزٕو  َیِحٌَي ب٩ِٔ أَبٔي 

ی٠ََِّٔمِّ  ٔ  ب٩ِٔ اٟسَّ ٠ُِ  یَا َرُسو٢َ اهَّللٔ إ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  ًَلَي َرُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل ٔس٣ُِ   َٗ ا٢َ  َٗ یِرُوَز  َٓ ٦ٕ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َّا أَِػَحاُب ََکِ ٧

 ُٗ دُٔذو٧َُط َزبٔیّبا  ا٢َ َتتَّ َٗ  ٍُ ٤َاَذا َنِؼ٨َ َٓ  ٔ َِٟد٤ِز ی٥َ ا زَّ َوَج١َّ َتَِحٔ ًَ ِس أ٧َِز٢ََ اهَّللُ  َٗ ًَلَي َو و٧َُط  ٌُ ٔ ا٢َ ت٨ُِ٘ َٗ ٍُ بٔاٟزَّبٔیٔب ٣َاَذا  ٨َِؼ٨َ َٓ   ُ٠ِ

 َٓ ٠ُُِٗ  أَ ًَلَي ََُسائ٥ُِٜٔ  بُو٧َُط  ًََظائ٥ُِٜٔ َوَترِشَ ًَلَي  و٧َُط  ٌُ ًََظائ٥ُِٜٔ َوت٨ُِ٘ٔ ًَلَي  بُو٧َُط  ا٢َ  َا ََُسائ٥ُِٜٔ َوَترِشَ َٗ َّي َشِظَتسَّ  ُظ َحً ُ َْخِّ ُ ََل ٧

 ١ٔ٠َ ُ٘ ِٟ ٠ُوُظ فٔي ا ٌَ َ َػاَر َخَلًّ  َتِح
َّطُ إِٔ٪ َتأَخَّ إ٧ٔ َٓ ٨َأ٪  ٠ُوُظ فٔي اٟظِّ ٌَ  َواِج

 رمعف نب امثعؿ نب دیعس نب ریثک، ہیقب، االفزایع، ییحی نب اوبرمعف، دبعاہلل نب دیملی، ریففز ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل

اہلل! مہ گوگ اوگنر فاےل ںیہ افر دخافدن دقفس ےن رشاب وک ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر ںیم ےن رعض ای ای روسؽ 

رحاؾ رقار دای ےہ۔ رھپ مہ گوگ ای رک ں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت گوگ حبص ےک فتق اؿ وک وگھب افر اشؾ ےک فتق 



 

 

ہن د ں اہیں کت ہک زیتی وہ اجےئ؟ آپ یلص اہلل  اس وک یپ گو افر اشؾ وک وگھب وت حبص وک یپ گو۔ ںیم ےن رعض ای ای مہ گوگ اس وک رےنہ

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اس وک ڑھگفں ںیم ہن روھک )ہکلب( وکشمں ںیم روھک ارگ فہ دری کت رےہ اگ وت فہ رسہک وہ اجےئ اگ۔

 فزرمعف نب امثعؿ نب دیعس نب ریثک، ہیقب، االفزایع، ییحی نب اوبرمعف، دبعاہلل نب دیملی، ریف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 الحؽ ذیبن افر رحاؾ ذیبن اک ایبؿ

     2038    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تزج٤ہ ساب٘ہ حسیث ٛے ٣لابٙ ےہ۔ :  راوی

 َ ٔ أَِخبََر٧ ٩ًَِ أَب ی٠ََِّٔمِّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ اٟسَّ ِیَبانٔيِّ  ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ َؿ٤َِزَة  أض  ٔ ب٩ِٔ ا٨َّٟحَّ ٕس أَبُو ٤ًَُیِر ٨َ٠ُِٗا یَا َرُسو٢َ ا ًٔیَسي ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ا٢َ  َٗ یطٔ 

ٍُ بٔا ٤َا َنِؼ٨َ َٓ ٨َ٠ُِٗا  ا٢َ َزبِّبُوَصا  َٗ ٍُ بَٔضا  ٤َاَذا َنِؼ٨َ َٓ ٨ًَِابّا  ٨ََٟا أَ ًَلَي اهَّللٔ إٔ٪َّ  بُوُظ  ًَلَي ََُسائ٥ُِٜٔ َواَِشَ ا٢َ ا٧ِبُٔذوُظ  َٗ ٟزَّبٔیٔب 

٨َأ٪ َو َا َت٨ِبُٔذوُظ فٔي ا ًَلَي ََُسائ٥ُِٜٔ َوا٧ِبُٔذوُظ فٔي اٟظِّ بُوُظ  ًََظائ٥ُِٜٔ َواَِشَ ًَلَي  َ َػاَر َخَلًّ ًََظائ٥ُِٜٔ َوا٧ِبُٔذوُظ 
َُّط إِٔ٪ َتأَخَّ إ٧ٔ َٓ  ََِٟ٘ٔل٢ٔ 

 اطمقب ےہ۔ رتہمج اسہقب دحثی ےک

 رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 الحؽ ذیبن افر رحاؾ ذیبن اک ایبؿ

     2039    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوزاؤز رحاني، شٌلي ب٩ ًبیس، ٣لیٍ، ابوًث٤ا٪، اب٩ ًباض :  اویر

٩ًَِ أَبٔي ًُِث٤َاَ٪   ٍْ ث٨ََا ٣ُٔلی ا٢َ َحسَّ َٗ لَي ب٩ُِ ًُبَِیٕس  ٌِ ث٨ََا َش ا٢َ َحسَّ َٗ انٔيُّ  ََِٟحَّ ا٢َ لَاَ٪ ی٨َُِبُذ  أَِخبََر٧َا أَبُو َزاُوَز ا َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ 

َّي اهَّللُ  ٔ َٟٔزُسو٢ٔ اهَّللٔ َػل إِٔ٪ بَقَٔي فٔي اِِل َٓ أَٟثةٔ  إَٔذا لَاَ٪ ٣ََشاُئ اٟثَّ َٓ ٔس  َِ ِٟ ٔس ا ٌِ ٔس َو٩ِ٣ٔ َب َِ ِٟ بُطُ ٩ِ٣ٔ ا َیرِشَ َٓ  ٥َ
٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ٧َأئ َطِیْئ  

 َٙ بُوُظ أَُصزٔی ٥ِ َشرِشَ َٟ 

 ہیلع فآہل فملس ےک فاےطس ذیبن وگھبای اج ا اوبداؤد رحاین، یلعی نب دیبع، عیطم، اوبامثعؿ، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس وک ونش رفامےت۔ دفرسے دؿ افر رسیتے دؿ کت رھپ رسیتے دؿ اشؾ وک ارگ ھچک  چ اج ا وت اس 



 

 

 وک اہب دےتی افر اس وک ہن ےتیپ۔

 اوبداؤد رحاین، یلعی نب دیبع، عیطم، اوبامثعؿ، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 الحؽ ذیبن افر رحاؾ ذیبن اک ایبؿ

     2040    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌي ب٩ ًبیس بہزاني، اب٩ ًباضاسحٙ ب٩ ابزاہی٥، یحٌي ب٩ آز٦، َشیک، ابواسحٙ،  :  راوی

 ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح یْک  ث٨ََا ََشٔ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا یَِحٌَي ب٩ُِ آَز٦َ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ أَِخبََر٧َا إِٔسَح َِٟبِضَزانٔيِّ  َیِحٌَي ب٩ِٔ ًُبَِیٕس ا

٠َیِ  ًَ َّي اهَّللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اهَّللٔ َػل سٔ اب٩ِٔ  َِ ِٟ َس ا ٌِ َس َوَب َِ ِٟ بُُط یَِو٣َُط َوا َیرِشَ َٓ ُط اٟزَّبٔیُب  َٟ  ٍُ َ٘ ٥َ لَاَ٪ ی٨ُِ
 طٔ َوَس٠َّ

ااحسؼ نب اربامیہ، ییحی نب آدؾ، رشکی، اوب ااحسؼ ، ییحی نب دیبع رہباین، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 اہلل ہیلع فآہل فملس اس وک اس دؿ ےتیپ افر دفرسے افر رسیتے رفز کت ےتیپ فملس ےک فاےطس اوگنر وگھبےئ اجےت رھپ آپ یلص

 ر ےت۔

 اقحس نب اربامیہ، ییحی نب آدؾ، رشکی، اوباقحس، ییحی نب دیبع رہباین، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 الحؽ ذیبن افر رحاؾ ذیبن اک ایبؿ

     2041    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 واػ١ ب٩ ًبسا اًلي، اب٩ ٓـی١، ا ا٤ًع، یحٌي ب٩ ابو٤ًز، اب٩ ًباض :  راوی

 ًِ ٩ًَِ اِْلَ ِی١ٕ  ـَ ُٓ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًِلَي  ًَِبسٔ اِْلَ ا٢َ لَاَ٪ َرُسو٢ُ اهَّللٔ أَِخبََر٧َا َوأػ١ُ ب٩ُِ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ أَبٔي ٤ًََُز  ٤َٔع 

بُُط َیِو٣َ  َیرِشَ َٓ إئ  َ٘ ٠ُُط فٔي ٔس ٌَ َیِح َٓ ِی١ٔ 
ُط ٧َبٔیُذ اٟزَّبٔیٔب ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ َٟ ٥َ ی٨َُِبُذ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اهَّللُ  إَٔذا َػل َٓ ٔس  َِ ِٟ َس ا ٌِ َس َوَب َِ ِٟ ُط َذَٟٔک َوا

 َ طُ ل َٗ إِٔ٪ أَِػَبَح ٨ِ٣ٔطُ َطِیْئ أَصَِزا َٓ بَطُ  اُظ أَِو ََشٔ َ٘ أَٟثةٔ َس  اَ٪ ٩ِ٣ٔ آٔخٔ اٟثَّ

فالص نب دبعاالیلع، انب لیضف، االشمع، ییحی نب اوبرمع، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فاےطس 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس وک اکی کشم ںیم رھبےت افر حبص ےک فتق رات ںیم وسےھک وہےئ اوگنر وگھبےئ اجےت ےھت۔ رھپ



 

 

امتؾ دؿ ونش رفامےت رھپ دفرسے رفز ےتیپ رھپ رسیتے رفز ےتیپ۔ سج فتق رسیتا دؿ متخ وہ ا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ۔دفرسے گووگں وک الپےت رھپ حبص وک ارگ ھچک  چ اج ا وت اس وک )وچےھت رفز اہب دےتی

 فالص نب دبعاالیلع، انب لیضف، االشمع، ییحی نب اوبرمع، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 الحؽ ذیبن افر رحاؾ ذیبن اک ایبؿ

     2042    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس، ًبساهَّلل، ًبیساهَّلل، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

َُّط لَاَ٪ ی٨ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اهَّللٔ  ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ بُطُ أَِخبََر٧َا ُسَویِْس  َیرِشَ َٓ إئ اٟزَّبٔیُب ُُِسَوّة  َ٘ ُط فٔي ٔس َٟ َبُذ 

١ُ ٓٔیَضا زُِرزٔیًّا َو َا ٩ِ٣ٔ  ٌَ ٔش١ُ اِْلَِسَ٘ٔیَة َو َا یَِح ِِ بُُط ُُِسَوّة َولَاَ٪ َش َیرِشَ َٓ ّة  ًَٔظیَّ ُط  َٟ ِی١ٔ َوی٨َُِبُذ 
٨ََُّٜٓا ا٠َّٟ  ٍْ ٔ ا٢َ ٧َآ َٗ  َطِیّئا 

َش١ٔ  ٌَ ِٟ بُطُ ٣ِٔث١َ ا  َنرِشَ

 ںیم حبص وک اوگنر وگھبےئ اجےت۔ فہ رات ےک فتق اس وسدی، دبع اہلل، دیبع اہلل، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اؿ ےک فاےطس کشم

وک یپ ےتیل افر اشؾ وک اوگنر وگھبےئ اجےت فہ حبص وک ےتیپ افر وکشمں وک دوھای رکےت افر اس ںیم فہ ٹھچلت ںیہن المےت ےھت۔ رضحت انعف 

 ےن ایبؿ رفامای ہک مہ ےن فہ ذیبن ایپ ےہ فہ ذیبن دہش اسیج وہ ا ےہ۔

 اہلل، دیبعاہلل، انعف، انب رمعوسدی، دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 الحؽ ذیبن افر رحاؾ ذیبن اک ایبؿ

     2043    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، بشا٦ سے روای  ےہ ٛہ ٣یں ےن حرضت ابوجٌرفسویس، ًبساهَّلل :  راوی

ا٢َ لَاَ٪  َٗ ٩ًَِ ا٨َّٟبٔیٔذ  رَفٕ  ٌِ ُِٟ  أَبَا َج
َ ا٢َ َسأ َٗ ا٦ٕ  ٩ًَِ َبشَّ ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ٨ِطُ  أَِخبََر٧َا ُسَویِْس  ًَ ًَلٔيُّ ب٩ُِ حَُشیِٕن َرضَٔي اهَّللُ 

بُُط  َیرِشَ َٓ ِی١ٔ 
ُط ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ َٟ بُُط ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ ی٨َُِبُذ  َیرِشَ َٓ ُط ُُِسَوّة  َٟ  ُُِسَوّة َوی٨َُِبُذ 

وسدی، دبع اہلل، شبؾ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اوبرفعج ےس درایتف ای ذیبن ےک قلعتم وت اوہنں ےن رفامای رضحت یلع نب 



 

 

  ا وت اشؾ وک اس وک یپ ےتیل۔نیسح ےک ےیل رات ںیم ذیبن وگھبای اج ا۔ فہ حبص وک اس وک ےتیپ افر حبص وک وگھبای اج

 وسدی، دبعاہلل، شبؾ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اوبرفعج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 الحؽ ذیبن افر رحاؾ ذیبن اک ایبؿ

     2044    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس، ًبساهَّلل سے روای  ےہ ٛہ ٣یں ےن حرضت سٔیا٪ :  راوی

ًَٔظیًّ  ا٢َ ا٧ِتَبِٔذ  َٗ ٩ًَِ ا٨َّٟبٔیٔذ  َیاَ٪ ُسئ١َٔ  ِٔ ُ  ُس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ بِطُ ُُِسَوةّ أَِخبََر٧َا ُسَویِْس   ا َواَِشَ

  ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت ایفسؿ ےس درایتف ای وت اوہنں ےن اہک اشؾ وک )ذیبن( وگھب افر حبص وک یپ گو۔وسدی، دبعاہلل

 وسدی، دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت ایفسؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتک :   ابب

 

ة
ب 
 ب اال رش

 الحؽ ذیبن افر رحاؾ ذیبن اک ایبؿ

     2045    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس، ًبساهَّلل، س٠امی٪ تیَّم، ابوًث٤ا٪ سے روای  ےہ ٛہ حرضت ا٦ ٓـ١ ےن حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

 ٩ًَِ ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ٔلَي أ٧ََٔص  أَِخبََر٧َا ُسَویِْس  ١ٔ أَِرَس٠َِ  إ ـِ َٔ ِٟ َِٟیَص بٔا٨َِّٟضٔسیِّ أَ٪َّ أ٦َُّ ا ٩ًَِ أَبٔي ًُِث٤َاَ٪ َو َ٪ اٟتَِّیَّٔمِّ  ُس٠َامِیَ

 َُ ٕ ی٨َُِبُذ  َّطُ لَاَ٪ ی٨َِبُٔذ فٔي َجزٓ ٩ًَِ ا٨َّٟرِضٔ اب٨ِٔطٔ أ٧َ ثََضا  ََٓحسَّ َِٟحزِّ  ٩ًَِ ٧َبٔیٔذ ا ًَٔظیَّّة ِسَوّة َوَشرِشَ ب٩ِٔ ٣َأٟٕک َتِشأَُُٟط   بُُط 

وسدی، دبع اہلل، امیلسؿ یمیت، اوبامثعؿ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اؾ لضف ےن رضحت اسن نب امکل ےس درایتف ای ڑھگے )ںیم 

انبیئ یئگ ذیبن( ےک قلعتم وت اوہنں ےن دحثی ایبؿ رفامیئ اےنپ ڑلےک رضن ےس ہک فہ اکی ےکٹم ںیم ذیبن وگھبای رکےت ےھت۔ حبص ےک فتق 

  اس وک اشؾ ےک فتق ایپ رکےت۔افر رھپ

 وسدی، دبعاہلل، امیلسؿ یمیت، اوبامثعؿ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اؾ لضف ےن رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 اک ایبؿالحؽ ذیبن افر رحاؾ ذیبن 



 

 

     2046    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس، ًبساهَّلل، ٤ٌ٣ز، ٗتازة، سٌیس ب٩ ٣شیب :  راوی

َُّط لَا ٤َُِٟشیَّٔب أ٧َ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ظُ أَِخبََر٧َا ُسَویِْس  ١َ ٧َِل١َ ا٨َّٟبٔیٔذ فٔي  َ٪ یََِکَ ٌَ أَِ٪ یَِح

 ا٨َّٟبٔیٔذ َٟٔیِظَتسَّ بٔا٨َِّٟل١ٔ 

وسدی، دبع اہلل، رمعم، اتقدة، دیعس نب بیسم ےس رفاتی ےہ ہک فہ ذیبن ںیم ٹھچلت المےن وک رکمفہ ایخؽ رکےت ےھت بج ہک  ازہ ذیبن 

 ںیم المیئ اجےئ اس وک زیت رکےن ےک ےئل۔

 ، اتقدة، دیعس نب بیسموسدی، دبعاہلل، رمعم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 الحؽ ذیبن افر رحاؾ ذیبن اک ایبؿ

     2047    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٪، زاؤز ب٩ ابوہ٨س، سٌیس ب٩ ٣شیبسویس، ًبساهَّلل، سٔیا :  راوی

٤َُِٟش  ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ َزاُوَز ب٩ِٔ أَبٔي ص٨ِٕٔس  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ا٢َ فٔي ا٨َّٟبٔیٔذ َخ٤ِزُُظ أَِخبََر٧َا ُسَویِْس  َٗ َُّط  یَّٔب أ٧َ

 زُِرزٔیُّطُ 

 نب بیسم ےن رفامای ذیبن ںیم ٹھچلت المےن ےس فہ رمخ )ینعی رشاب( نب اجیت ےہ۔ وسدی، دبع اہلل، ایفسؿ، داؤد نب اوبدنہ، دیعس

 وسدی، دبعاہلل، ایفسؿ، داؤد نب اوبدنہ، دیعس نب بیسم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 ر رحاؾ ذیبن اک ایبؿالحؽ ذیبن اف

     2048    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس، ًبساهَّلل، طٌبہ، ٗتازة، سٌیس ب٩ ٣شیب :  راوی

 َّ ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٤َُِٟشیَّٔب  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ َّي أَِخبََر٧َا ُسَویِْس  ِ  َحً َٛ ٔ ََّضا تُز َِٟد٤ِزُ ْٔل٧َ َیِ  ا ٤َا ُس٤ِّ

ًَََکٕ  ًَلَي  ُظ ل١َُّ َطِیٕئ ی٨َُِبُذ  َسُرَصا َولَاَ٪ یََِکَ
َٛ ُوَصا َوبَقَٔي  ِٔ  ٣ََضي َػ



 

 

 فہ اصػ وسدی، دبع اہلل، ہبعش، اتقدة، دیعس نب بیسم ےن رفامای رمخ وک اس فہج ےس رمخ اہک اج ا ےہ ہک فہ وھچڑ دای اج ا ےہ اہیں کت ہک

اصػ امتؾ وہ اج ا ےہ افر ےچین یک ٹھچلت ابیق رہ اجیت ےہ افر فہ رہ اکی مسق یک ذیبن وک رکمفہ ایخؽ رفامےت سج ںیم ٹھچلت اشلم یک 

 اجےئ۔

 وسدی، دبعاہلل، ہبعش، اتقدة، دیعس نب بیسم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذیبن ےس قلعتم اربامیہ رپ رفاة اک االتخػ

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 ذیبن ےس قلعتم اربامیہ رپ رفاة اک االتخػ

     2049    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ابوبَک ب٩ ًلي، ٗواریزی، اب٩ ابوزائسة، حش٩ ب٩ ٤ًزو، ٓـی١ ب٩ ٤ًزو، :  راوی

ث٨ََ  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔي َزائَٔسَة  ا٢َ َحسَّ َٗ َوارٔیزٔیُّ  َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔيٕ  ِی١ٔ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا أَبُو بََِکٔ ب٩ُِ  ـَ ُٓ  ٩ًَِ ٤ًَِزٕو  ا َحَش٩ُ ب٩ُِ 

ََٓش  ابّا  َب ََشَ ا٢َ لَا٧ُوا یََزِوَ٪ أَ٪َّ ٩ِ٣َ ََشٔ َٗ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٤ِزٕو  وَز ٓٔیطٔ ًَ ٌُ ُط أَِ٪ َش َٟ ٥َِٟ َشِؼ٠ُِح   َٔکَ ٨ِ٣ُٔط 

اوبرکب نب یلع، وقارریی، انب اوبزادئة، نسح نب رمعف، لیضف نب رمعف، اربامیہ ےن رفامای گوگ اس رطح ےس ایخؽ رکےت ےھت ہک  و 

 ۔صخش یسک مسق یک رشاب ےیپ رھپ فہ اس رشاب ےک ہشن ےس وھجےنم گل اجےئ وت اس وک دفرسی رمہبت ہن ےئپ

 اوبرکب نب یلع، وقارریی، انب اوبزادئة، نسح نب رمعف، لیضف نب رمعف، اربامیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 ذیبن ےس قلعتم اربامیہ رپ رفاة اک االتخػ

     2050    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس، ًبساهَّلل، سٔیا٪، ٣ِیرہ، ابو٣ٌرش، ابزاہی٥ :  راوی

ا َٗ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  رَشٕ  ٌِ ٩ًَِ أَبٔي ٣َ ٩ًَِ ٣ُِٔیَرَة  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ِٟبُِدُتٔخ أَِخبََر٧َا ُسَویِْس   ٢َ  َا بَأَِض ب٨َٔبٔیٔذ ا

 وسدی، دبع اہلل، ایفسؿ، ریغمہ، اوبرشعم، اربامیہ ےن رفامای ذیبن ینعی ریشہ ےنیپ ںیم یسک مسق اک رحج ںیہن۔

 وسدی، دبعاہلل، ایفسؿ، ریغمہ، اوبرشعم، اربامیہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتک :   ابب

 

ة
ب 
 ب اال رش

 ذیبن ےس قلعتم اربامیہ رپ رفاة اک االتخػ

     2051    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس، ًبساهَّلل، ابوًوا٧ة، ابو٣شٜین :  راوی

 َٗ ٜٔیٕن  ٩ًَِ أَبٔي ٣ِٔش ًََوا٧ََة  ٩ًَِ أَبٔي  ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ٔ أَِو أَِخبََر٧َا ُسَویِْس  َِٟد٤ِز َّا ٧َأُِخُذ زُِرزٔیَّ ا ٠ُُِٗ  إ٧ٔ ُِٟ  إٔبَِزاصٔی٥َ  َ ا٢َ َسأ

بُطُ  ٨َرِشَ َٓ  َّ ي یَِب٠ُ
َّ یطٔ ث٥َُّ ٧ََسًُطُ َحً ِّٔ ٍُ ٓٔیطٔ اٟزَّبٔیَب ثَََلثّا ث٥َُّ نَُؼ َ٘ ُٔطُ ث٥َُّ ٨َِ٧ ٨َُ٨َٓوِّ ََلٔئ  ظُ اٟلِّ ا٢َ یَُِکَ َٗ   

، اوبنیکسم ےس رف

 

ة

 

اتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اربامیہ ےس درایتف ای ہک مہ گوگ رشاب ای الطء اک ٹھچلت یپ وسدی، دبع اہلل، اوبوعاب

ےتیل ںیہ۔ رھپ مہ گوگ اس وک اصػ رک ےک نیت دؿ اوگنر وک اس ںیم وگھبےئ رےتھک ںیہ۔ رھپ نیت دؿ ےک دعب اس وک اصػ رک ےک 

ت افر زیتی دیپا وہ اجےئ(۔ رضحت اربامیہ ےن رفامای ہی رےنہ دےتی ںیہ۔ اہیں کت ہک فہ اینپ دح وک چنہپ اجےئ )ینعی اس ںیم دش

 رکمفہ ےہ۔

، اوبنیکسم :  رافی

 

ة

 

 وسدی، دبعاہلل، اوبوعاب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 ذیبن ےس قلعتم اربامیہ رپ رفاة اک االتخػ

     2052    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ٠سج

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، اب٩ طبر٣ة :  راوی

ا٢َ َرح٥َٔ اهَّللُ إٔبَِزاصٔی٥َ َطسَّ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُطبِر٣ََُة  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َجزٔیْز  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  َؽ ٓٔیطٔ َز ا٨َّٟاُض فٔي ا٨َّٟبٔیٔذ أَِخبََر٧َا إِٔسَح  َوَرخَّ

 رفامےت ںیہ اہلل اعتیل اربامیہ رپ رمح رفامےئ۔ گوگ ذیبن ےک ابرے ںیم دشت ےس اکؾ ےتیل ےھت 

 

ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، انب ربشمة

 افر فہ ااجزت دے دےتی ےھت۔

  :  رافی

 

 اقحس نب اربامیہ، رجری، انب ربشمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 ذیبن ےس قلعتم اربامیہ رپ رفاة اک االتخػ



 

 

     2053    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیساهَّلل ب٩ سٌیس، ابواسا٣ة :  راوی

٩ًَِ أَبٔي أَُسا٣َةَ  ٌٔیٕس  ث٨ََا ًُبَِیُس اهَّللٔ ب٩ُِ َس ٩ًَِ أََحٕس  َحسَّ ٤ُِِٟشَٔکٔ  و٢ُ ٣َا َوَجِسُت اٟزُِّخَؼَة فٔي ا ُ٘ ٤َُِٟباَرٔ  َش ُ  اب٩َِ ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ

٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ   َػٔحیّحا إ ٔاَّ 

 ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت دبعاہلل نب ابمرک ےس ہک  فہ رفامےت ےھت ہک ںیم ےن یسک صخش وک ہشن 

 

دیبع اہلل نب دیعس، اوبااسمة

 ؾ اجےن فایل رشاب یک ااجزت دےتی وہےئ ںیہن ہک  تحص ےک اسھت نکیل اربامیہ ےس ہک ۔ںیم وھج

  :  رافی

 

 دیبعاہلل نب دیعس، اوبااسمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 االتخػ ذیبن ےس قلعتم اربامیہ رپ رفاة اک

     2054    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیساهَّلل ب٩ سٌیس، ابواسا٣ة :  راوی

 ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ ٌٔ و٢ُ ٣َا َرأَیُِ  َرُجَّل أَك٠ََِب ٠ِٟٔ ُ٘ ُ  أَبَا أَُسا٣ََة َش ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٌٔیٕس  ِٟ أَِخبََر٧َا ًُبَِیُس اهَّللٔ ب٩ُِ َس ِبٔس اهَّللٔ ب٩ِٔ ا ًَ ٤َُباَرٔ   

ِٟٔحَحاَز  َِٟی٩َ٤َ َوا ا٣َأت َو٣ِٔصَ َوا
 اٟظَّ

 ےن رفامای ںیم ےن یسک صخش وک رضحت دبعاہلل نب ابمرک ےس زایدہ ملع اک بلط اگر ںیہن داھکی۔  کل اشؾ 

 

دیبع اہلل نب دیعس، اوبااسمة

 رصم افر رعب ںیم۔

  :  رافی

 

 دیبعاہلل نب دیعس، اوبااسمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وکؿ ےس رشمفابت )انیپ( درتس ےہ؟

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 وکؿ ےس رشمفابت )انیپ( درتس ےہ؟

     2055    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٤٠ہ، ثاب ، ا٧صربیٍ ب٩ س٠امی٪، اسس ب٩ ٣وسي، ح٤از ب٩ س :  راوی

 ٔ ٩ًَِ ثَاب ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أََسُس ب٩ُِ ٣ُوَسي  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٪َ ٍُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٨ًَُِط أَِخبََر٧َا اٟزَّبٔی ٩ًَِ أ٧ََٕص َرضَٔي اهَّللُ    ٕ

ِیُ  ٓٔیطٔ َر  َ٘ َِٟ  َس ا َ٘ َٓ ًَِیَسإ٪  َسْح ٩ِ٣ٔ  َٗ ا٢َ لَاَ٪ ْٔل٦ُِّ ُس٠َِی٥ٕ  َش١َ َٗ ٌَ ِٟ ٤َِٟاَئ َوا أب ا َ
٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ل١َُّ اٟرشَّ َّي اهَّللُ  ُسو٢َ اهَّللٔ َػل

 َوا٠َّٟبََن َوا٨َّٟبٔیَذ 

رعیب نب امیلسؿ، ادس نب ومیس،  ،ند نب ہملس، اثتب، اسن ےس رفاتی ےہ ہک اؾ میلس ےک اپس اکی ڑکلی اک ایپہل اھت۔ اوہنں ےن اہک 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رہ اکی مسق اک رشمفب الپای ےہ۔ اپین دہش دفدھ افر ذیبن۔ ہک ںیم ےن اس ںیم روسؽ اہلل

 رعیب نب امیلسؿ، ادس نب ومیس،  ،ند نب ہملس، اثتب، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 ؿ ےس رشمفابت )انیپ( درتس ےہ؟وک

     2056    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس، ًبساهَّلل، سٔیا٪، س٤٠ہ ب٩ ٬ٛی١، ذر ب٩ ًبساهَّلل، سٌیس ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابزی :  راوی

٩ًَِ َس٤٠ََ  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَِخبََر٧َا ُسَویِْس  ًَ ٌٔیٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ َس ًَِبٔس اهَّللٔ  ٩ًَِ َذرِّ ب٩ِٔ  َضِی١ٕ  ُٛ َة ب٩ِٔ 

ِب  َش١َ َواَِشَ ٌَ ِٟ ِب ا ٤َِٟاَئ َواَِشَ ِب ا ا٢َ اَِشَ َ٘ َٓ ٩ًَِ ا٨َّٟبٔیٔذ  ٕب  ٌِ َٛ ُِٟ  أُبَيَّ ب٩َِ 
َ ا٢َ َسأ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِب أَبِزَی  َٙ َواَِشَ ؤی  اٟشَّ

َّٟٔذی َِٟد٤َِز تُزٔیُس  ا٠َّٟبََن ا َِٟد٤َِز تُزٔیُس ا ا٢َ ا َ٘ َٓ اَوِزتُُط  ٌَ َٓ َ  بٔطٔ  ٌِ  ٧ُحٔ

وسدی، دبع اہلل، ایفسؿ، ہملس نب لیھک، ذر نب دبع اہلل، دیعس نب دبعارلنمح نب ازبی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت ایب نب بعک 

 گو افر دفدھ یپ گو سج ےس ےک مت ےن رپفرش اپیئ ےہ۔ ںیم ےن ےس ذیبن ےک قلعتم درایتف ای وت اوہنں ےن رفامای مت اپین یپ گو دہش یپ

 اؿ ےس رھپ درایتف ای وت اوہنں ےن رفامای مت رشاب ہا ےت وہ ہک ںیم ںیہمت اس یک ااجزت دے دفں؟

 وسدی، دبعاہلل، ایفسؿ، ہملس نب لیھک، ذر نب دبعاہلل، دیعس نب دبعارلنمح نب ازبی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 وکؿ ےس رشمفابت )انیپ( درتس ےہ؟

     2057    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 اٟس سے، ٣ح٤س، ًبیسة، اب٩ ٣شٌوزاح٤س ب٩ ًلي ب٩ سٌیس ب٩ ابزاہی٥، ٗواریزی، ٣ٌت٤ز ب٩ س٠امی٪، وہ اپ٨ے و :  راوی

َت٤ٔزُ  ٌِ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ َوارٔیزٔیُّ  َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٔس ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  ًَلٔيِّ ب٩ِٔ َس ٕس أَِخبََرنٔي أَِح٤َُس ب٩ُِ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٪َ  ب٩ُِ ُس٠َامِیَ

ا٢َ أَِحَسَث اٟ َٗ وزٕ  ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َِش ًَبٔیَسَة  ا٢َ ٩ًَِ  َٗ ی٩َ َس٨َّة أَِو  اْب ٨ِ٣ُُذ ًرِٔشٔ ٤َا لٔي ََشَ َٓ بَّة ٣َا أَِزرٔی ٣َا هَٔي  ٨َّاُض أََِشٔ

٥َِٟ یَِذَُکِ ا٨َّٟبٔیَذ  َُّط  ُٙ َُیَِر أ٧َ ؤی ٤َِٟاُئ َواٟشَّ  ا
ٌٔیَن َس٨َّة إ ٔاَّ  أَِرَب

، دیبعة، انب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک گووگں ےن ادمح نب یلع نب دیعس نب اربامیہ، وقارریی، رمتعم نب امیلسؿ، فہ اےنپ فادل ےس، دمحم

رشاب اکنؽ یل افر ہن ولعمؾ اوہنں ےن ای ای؟ نکیل ریمی رشاب وت سیب ای ہاسیل اسؽ ےس ھچک ںیہن ےہ۔ العفہ اپین افر وتس ےک افر 

 اوہنں ےن )رفاتی ںیم( ذیبن اک کذرکہ ںیہن رفامای۔

 ارریی، رمتعم نب امیلسؿ، فہ اےنپ فادل ےس، دمحم، دیبعة، انب دوعسدادمح نب یلع نب دیعس نب اربامیہ، وق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 وکؿ ےس رشمفابت )انیپ( درتس ےہ؟

     2058    ثحسی                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس، ًبساهَّلل، اب٩ ًو٪، ٣ح٤س ب٩ سیری٩، ًبیسة ب٩ ًبساهَّلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی

ا٢َ أَحِ  َٗ ًَبٔیَسَة   ٩ًَِ ٔس ب٩ِٔ ٔسیرٔی٩َ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ِوٕ٪  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَِبُس اهَّللٔ  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا  َٗ بَّة ٣َا أَِزرٔی أَِخبََر٧َا ُسَویِْس  َسَث ا٨َّٟاُض أََِشٔ

َش١ُ ٣َا هٔ  ٌَ ِٟ ٤َِٟاُئ َوا٠َّٟبَُن َوا ی٩َ َس٨َّة إ ٔاَّ ا اْب ٨ِ٣ُُذ ًرِٔشٔ  َي َو٣َا لٔي ََشَ

وسدی، دبع اہلل، انب وعؿ، دمحم نب ریسنی، دیبعة نب دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک گووگں ےن رشاب اکنؽ یل ہن ولعمؾ اوہنں 

 فدھ افر دہش۔ےن ای ای نکیل ریمی رشاب وت سیب اسؽ ےس یہی ےہ اپین د

 وسدی، دبعاہلل، انب وعؿ، دمحم نب ریسنی، دیبعة نب دبعاہلل نب دوعسد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 وکؿ ےس رشمفابت )انیپ( درتس ےہ؟

     2059    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، اب٩ طبر٣ة سے روای  ےہ ٛہ حرضت ك٠حہ :  راوی



 

 

 َٓ ا٢َ ك٠ََِحُة ْٔلَص١ِٔ اِلُٜو َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُطبِر٣ََُة  ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َجزٔیْز  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  بُو ٓٔیَضا ٔة فٔي ا٨َّٟبٔیٔذ ٓٔت٨َِْة َیزِ أَِخبََر٧َا إِٔسَح

 َ ب ْض لَاَ٪ ك٠ََِحُة َوُزبَِیْس َشِشَ٘ٔیأ٪ ا٠َّٟ ا٢َ َولَاَ٪ إَٔذا لَاَ٪ ٓٔیض٥ِٔ رُعِ َٗ بٔیرُ 
َٜ ِٔیرُ َویَِضَز٦ُ ٓٔیَضا اِل ٘ٔی١َ َٟٔل٠َِحَة أ ََا اٟؼَّ َٓ َش١َ  ٌَ ِٟ َن َوا

ُظ أَِ٪ َشِشََکَ ٣ُِش٥ٕٔ٠ فٔي َسَبئ  ِّي أََِکَ ٔن ا٢َ إ َٗ بٔیَذ 
 يَتِش٘ٔیض٥ُٔ ا٨َّٟ

 ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ہحلط ےن ایبؿ رفامای ہک الہ وکہف ذیبن ےک ہلسلس ںیم اکی ہنتف ںیم التبم 

 

ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، انب ربشمة

وہ ےئگ ںیہ سج ںیم وھچاٹ صخش ڑبا وہ ایگ ےہ افر ڑبا آدیم اب وبڑاھ نب ایگ افر رضحت انب ربشہم ےن رفامای سج فتق وکیئ اشدی 

ت ہحلط افر زریب گووگں وک دفدھ افر دہش الپای رکےت ےھت۔ یسک ےن رضحت ہحلط ےس رعض ای مت گووگں وک ذیبن ویکں وہیت یھت وت رضح

 ںیہن الپےت؟ وت اوہنں ےن رفامای ھجم وک ربا اتگل ےہ ہک ریمی فہج ےس یسک املسمؿ وک ہشن وہ۔

 ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ہحلط :  رافی

 

 اقحس نب اربامیہ، رجری، انب ربشمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  :   ابب

 

ة
ب 
 اتکب اال رش

 وکؿ ےس رشمفابت )انیپ( درتس ےہ؟

     2060    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، جزیز :  راوی

 ُٙ ٤َِٟاَئ َوا٠َّٟبََن  أَِخبََر٧َا إِٔسَح ُب إ ٔاَّ ا ا٢َ لَاَ٪ اب٩ُِ ُطبِر٣ََُة  َا َشرِشَ َٗ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا َجزٔیْز  َٗ  ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ 

ااحسؼ نب اربامیہ، رجری ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب ربشہم ذیبن ںیہن ےتیپ ےھت۔ )وقتی یک فہج ےس( ہکلب اپین افر دہش ےک العفہ ھچک 

 ںیہن ےتیپ ےھت۔

 اقحس نب اربامیہ، رجری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 


